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'   At-Tirmidzi meriwayatkan  dari  Ibnu Abbas,  dia berkata,

"SeoranglelakiyangtermasuksahabatRasulullahmendirikantendanya

di atas kuburan, sementara dia tidak menduga bahwa tempat itu adalah

kuburan.Temyatateinpatituadalahkuburanseseorangyangmembaca

surah AI Mulk  sampai  selesal.  Orang itu kemudian datang kepada

Nabi SAW dan berkata, `Wchai Rasulullah, aku mendirikan tendaku di

atas kuburan, sementara aku tidak menduga bahwa tempat itu adalah
kuburan.Temyatatempatituadalahkuburanseseorangyangmembaca
surchAIMulksanpaiselesai.'

Rasulullah SAW bersabda,

*®i ,+iis LA 4FEif ale, ± a±jq, ,g?
®

`Surah  itu  penghalang.  Surah `itu  penyelamat  yang

menyelamathannya dari adzab kubur '. " AI-Tirrhidri beckata.,
"Hadits ini adalah hadits AcrJc777 gfoc7r7.b. "I

I HR. At-Tirmidzi pada pembahasan keutamaan AI Qur`an, bab: Hadits tentang

Keutamaan  Surah AI Mulk (5/164  no.  2890). At-Tirmidzi mengomentari hadits
tersebut: "Hadits ini adalah hadits frafcrn gftarr.6 dari jalur ini, dan dalam bab (ini

pun terdapat hadits) yang diriwayatkan dari Abu Hurairah."
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Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan, dia berkata, "Rasulullch

SAW bersabda, `Aku harap rfu.t9,+a ¢,tli djiT  "MaA¢ S#cl. ,4/faA

yang di  tangan-Nyalah segala  kerofaan, "  (Qs. AI Mnlk [67|..  1),
-maksudnyasatusunhAIMulk-beradadidalamhatisetiapmukmin'.'ap

DemikianlahyangdituturkanAts-Tsa'labi.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW
bersab;bdeL,  `Sesu'ngguhnya sebuah surah yang terdapat dalam kitab

Allah, yang berjunlah hanya tiga puluh ayat, dapat memberikan
syafaat kepada seseorang, hingga ia dapat mengeluarkan orang itu
dart neraka pada hart hiamat kelak dan memasukannya ke dalam
surga.  Surah itu adalah surah Tlabaarak (AI  Mulk) '. "3 Pe;ngelhan

hadits ini diriwayatkan oleh At-Timidzi. At-Tirmidzi berkata tentang
hadits ini, ``Hadits ini adalah hadits Acrsa71."

Ibnu Mas'ud berkata,  "Apabila mayat diletakan di  dalam

kubumya, maka didatangkan ke arab kedua kakinya, lalu dikatakan:
`Tidak  ada jalan bagi  kalian  untuk  memudharatkannya.  Karena

sesungguhnyadiamengamalkansurahAIMulkdengankedunkckinya.'

2 Hadits dengan redaksi:

jibf,e4!Jrrtijq;#t'.33J'
"Sesungguhnya  aha  mengharapkan  ia  (surah AI  Mulk)  berada di  dalam  hati

JerJ.ap ma»z/sz'a darJ. 2immaft„, " dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam 4d-Dz/rr .4/
"a#ts#r (6/246), dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (4/3 95) dari riwayat Ath-Thabrani,
namun pada sanadnya terdapat periwayat yang dha'if.

3 Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan keutamaan

AI Qur`an (5/164) -At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: "Hadits ini adalah hadits
Aasa»."-  Ibnu  Majah  pada  pembahasan  etika,  bab:  52.  dan Ahmad  dalam i4/
Musnid(212;99).

Hadits  ini pun dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/395)  dan As-
Suyuthidalam4d-D#rrA/"a#ts#r(6/246).
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Setelahitudidatangkankearahkepalanya,lalulidchnyaberkata,`Tidak

adajalanbagikalianuntukmemudharatkannya.Karenasesungguhnyadia

membaca;urahAIMulkdengan(menggunakan)cku'."

Setelah itu Ibnu Mas'ud berkata, "Ia (surah AI Mulk) adalah

pelindung dari adzab` Allah. Ia terdapat dalam kitab Taurat dengan
namasurahAIMulk.Barangsiapayangmembacanyapadasuatumalam,

maka sesungguhnya dia telah mendatangkan banyak kebaikan dan

mengerjakan  kebaikan."  Diriwayatkan  bahwa barangsiapa yang
membacanya pada setiap malam, maka para pembuat fitnah itu tidak
akandapatmemudharatkannya.
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Jft>jTJ+JTST-±
r2

FirmanAIal:

©±,Jj:~ri#rfejijrfu't3~TL±c€,uldT2i±'
``Mcha Suci Allah yang di tangan-Nyalch segala kerajcan,

dan Dia Maha Kuasa alas segala sesuatu."
(Qs. AI Mulk [67]: I)

2;i±`adalahbentukiedsdarikata,4/BarahaA.Halinisudah
dijelaskanpadapembahasanterdahulu.4

AI Hasan berkata, "(Mckna rabaarafa/ ,adalah rageddasa

/Mafaas#ci7."Menurutsatupendapat,(maknanya)adalahDaamaprflha
Keha/J.  Sebab Dialah yang Maha kekal, dimana tidak ada awal bagi
wujud-Nyadantidakadapulaakhirbagikekekalan-Nya.

Firman Allah  ra 'cr/a,  rfu.T 3,+a  "yng dJ. /a#ga#-IvysJCJA
seer/afer¢/.aa#)."Yalmikerajaan`langitdanbuni,baikdiduniamaupun
di akhirat.

Ibnu Abbas berkata, "Di tangan-Nyalah segala kerajaan, Dia
dapat memulialran dan menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya, Dia

dapat menghidupkan dan mematikan, dia dapat membuat kaya dan
membuatmiskin,dandiadapatmemberidanmenolaknya."

4 Lih. Tafsir surah AI A'raaf ayat 54. e



Muhammad  binHshak  berkat`a,  "Milik Allahlah  kerajaan
kenabianyangden§rfulyal`indinuliakantorahg-'orangyangmengikuti-

Nya,  dan dengannya pula dihinakan orang-orang yang menentang-

Nya."

®Sj±ri .,;i .gf `S 'j®f)  "Dan dia Mahq Kuasa atas segala
see"a/zf,"balkmemberikankenikmatanmaupunhukunan.

-3-,

i     `,I         .`    .

FirmanAThh:

jij&ieJ=f#-# 'fj_, gJ±7B6*.T#c,tldT

©Jjfa'Tj!j£'T
"Hang menjadikan mati doLn hidup, supaya Dia menguji

kamu, siapa di antara kamu yang lebih balk apraLrtyqL Dan
Dia Maha Perkqisa lagi Maha Pengam|]\uri."

`   (Qs. AI Mu]k [67]: 2)

MengenaifirinanAllchinidibahasdunmasalali:

Perfama:  Firman  Allah  ra 'a/a..  '§jj;T$6;J7;¢£ c5,dt
"ya#g me#jadi.ha m¢fj dan AJ.dwp. " Menurut satu pendapat, makna

(frmanAllahiniadalah):Diamenciptakankalianuntukkematiandan
kehidupan.Mcksudnya,untukkematiandialamduniadankehidupandi
akhint. I

Kematian lebih dulu disebutkan daripada kehidupan, sebab
kematian  itu lebih identik dengan pemaksaan,  sebagaimana  anak

perempuan  lebih dulu disebutkan daripada anak laki-laki,  dimana
Allah  berfirman:  &'j :-li;:¢:+,¢{r;   "DJ.a  memberj.kcr#  cr#cr*-aj7¢fr
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perempuankepadasiapayangdiakehendaki."(Qs.ALsry-Sy\]:NIanT:4Z]..
49).

Menurutsatupendapat,Allchlebihdulumenyebutkankematian
karenakematianitumemanglebihdulu.Sebabsegalasesuatuitupada

mulanyaberadadalamhukumkematian,sepertisperma,tanahdanyang
lainya.

Qatadah berkata, "Rasulullah SAW pemah bersabda,

Ji=3 `-*'1 isT
I:i;i,;+::,j=;,i:+-yiJ=3`-;i,i

g,

`Sesungguhnya Allah telah menghinahan anak cucu Adam

dengan kematian  dan mekyadikan  dunia  sebagai  tempat
kehidrpan lalu tempat kematian, serta mekyadikan akhirat
sebagai tempat pembalasan lalu tempat kekekalan' ."S

DiriwayatkandariAbuAd-DardabahwaNabiSAWbersabda,

L€!3 i,p.i3 ;£|.i3 #.i :ill; isf i;I £6'is c iin; fy}'

•`c+I:}'di,Sg

" Seandainya tidak harena tiga hal, niscaya anak cucu Adam

tidak akan menunduhan kepalanya:  kemiskinan,  sakit dan
kematian. Sesungguhnya dia, meskipun begitu, adalah orang

yang banyak melompat. "

5 Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dala].n -4d-Dz" .4/ Ma#ts#r (6/247),

IbnuKatsirdalamt-afsirnya(4/396),danAIMawardidalamtafsimya(6/50).
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ffcd«dr.. Firman Allah rcr 'a/¢.. :j;iTj 631.i  "mo/i. dan fez.d2tp. "

Allah mendahulukan kematian daripada kehidupan, sebab manusia

yang paling hebat untuk menyeru beramal adalah orang yang kematian
sudah berada di pelupuk matanya. 0leh karena itulah kematian lebih
didahulukan, karena tuj uan dari pengemukaan ayat tersebut merupakan
halyangsangatpenting.

Ulama berkata, ``Kematian itu bukan sekedar ketiadaan semata

dan/atau kefanaan a» sz'cA. Sesungguhnya kematian adalal texputus dan

texpisahnya hubungan roh dengan tubuh, sekat antara rob dan tubuh,

perubahankondisidanperpindahandarisatutempatketempatyanglain.
Sementara kehidupan sebaliknya."    9

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, AI Kalbi dan.Muqatil bahwa

kematian dan kehidupan  adalah dua  (makhluk yang- mempunyai)
fisik.KematiandiciptakanolehAllahdalamwujudseekordombajantan

yang jika melewati sesuatu atau sesuafu itu mencium baunya, maka
sesuatu akan mati.  Sementara kehidupan diciptakan dalam  wujud
kudabetinaBalqa-yaitukudayangpemahditunggangiolehmalaikat

Jibril beserta para NabiT yang langkahnya sej auh mata memandang.
Ia lebih besar daripada keledai namun lebih kecil daripada baghal.

Tidaklchiamelewatisesuatuyangdapatmenciumbaunya,kecualisesuatu

itu akan hidup. Tidaklah ia menginjak sesuatu kecuali sesuatu itu akan

hidup.IaadalahkudayangmenyeretSaniridanmembuangnyakedalam

toatung) anak lembu, sehingga ®atung) anak lembu itu pun hidup.
DemikianlahyangdiriwayatkanAts-Tsa'labidanAIQusyairidarilbnu

Abbas, serta AI Mawardi secara pengertiannya saja dari Muqatil dan

AI Kalbi.

Menurut saya (AI Qurthubi), dalam AI Qur`an dinyatakan:
•+S #j c£,Wtp;:JTdi: r*frfe`.U3   "Kcrfo*a#/aA..   `Mo/¢!.frclf  in"

__i



yang diserahi untuk (mencabu,i nyowa)mu ahan mematikanmu ' . " (Qs.
As-Sajdah [32]: 11)

!:grj'TYip;£± 6t.,tit j};;` .3j gj'3+'B   "Ka/a"  kcrm"  me/z.Aaf

ketiha para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir. " (Qs.
AIAnful[8]: 50)   `

Lalu  (Allah berfirman),  i£|ij'rfe`j3'  "Ja dJ.wa/a/ha#  a/eA
mc7/crJ.Acrf-mc7/a7.kczf KcrJ»z., " (Qs. AI An'aam [6]: 61 ).

Kemudian Allah berfirman, liz;i 6g ;J]`YT J}£j' ffif "4//ch
memegang jiwa  (orang)  ketika  matinya, "  (Qs.  Az-Zunar  E39|..

42).

Dengandemikian,parap6rantara(pencabutnyawa)ituadalah

paramalaikatyangdimuliakanAllah-semogarahmatAllahteieurah
kepadamdeka,sedan8kanyangmematikansesungguhnyaadalahAllah
SWT.Dalamhaliniperludimaklunibahwasesungguhrtyakematianakan

diumpamakan di akhirat kelak sebagai domba jantan, dan dia akan
disembelihdititian.Halinisebagaimanayangdikemukakanolehhadits-

hadits yang SAchz.A. Adapun keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu

Abbas, hal  ini masih memerlukan hadits  yang sAaAz.A, .yang  dapat

memutuskan udzur. Wra//chzf a '/am.

Dari Muqatil juga diriwayatkan bahwa Allah menciptakan

kematian, yakni spema, segumpal daging dan segumpal darah, danjuga
menciptckankehidupan,yaknimenciptakanmanusiadanmenghembuskan

rohkepadanyasehinggadiamenjadimanusia.

Mehurut saya  (AI  Qurthubi),  ini merupakan pendapat

yang bagus, yang ditunjukan oleh firman Allah ra 'a/a.. *#.ffa~
S^:i :;=1  "Supaya  Dia  menguji  kamu,  siapa  di  antara  kamu

);o»g /eb7.A bczz.A cz7„cr/r2);cr. " Firman Allah ini telah dijelaskan di dalam

++_LJ



surah AI Kahfi.6

As-Suddi  menjelaskan  firman Allah  ra'a/a..  6j£ G,tli

€1±:;=f:SSS-[SjS==±'..)SJ3±:3=It"Xangmekyadihanmatidanhidup,
supaya Dia menguji  hamu,  siapa di  antara kamu yang lebih baik
ama/J¢);cr. " Dia berkata, "Maksudnya, (siapakah) yang paling banyck

ingat mati di antara kalian, yang paling bagus persiapannya, serta yang

palingbesarrasatakutdankewaspadaannyaterhadapnya."

Ibnu Umar berkata, `Nabi SAW membaca:

6#7B6*.T#C~tlt®±'€:±.#i¥T +j
J'+j

diLIf!,rfecf,dt6jST€feJ=i*#ffa,
®`Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerofaan, dan Dia

Maha Kuasa alas segala sesuatu. Yang mertyadihan. matt dan hidrp,

supaya Dia mengoyi kamu,  siapa di  antara hamu yang lebih baik
amalnya. dan Dia Maha. Perkasa lagi Maha Pengampun." (Qs. AI
Mulk [67] : I -2). Beliau kem`udian bersabda,

&1 a;6 i i+fJ ±1 f?Gi; i£ i;Jf
•,,

`Yang paling wara ' dqui keharaman-keharaman Allah dan

paling cepat dalqm menaati AIlah'."

Menurutsatupendapat,maknafimanAllch:.+;3fa;J,"S"peya
Diamenglyikamu;'edalchliyu.aamilukunmu'aamalahAIMulhiabir

(supaya  Dia  dapat memperlahakan kamu  layaknya  orang yang
me#gay.I).  Maksudnya,  supaya Allah dapat menguji seorang hamba

6 Lih. Tafsir surah AI Kahfi ayat 3 0.
7AtsarinidicantumkanolehAIAlusidalamjt2.A.4/A/a'anz.(9/121).



dengan kematian orang yang disayanginya, dimana tujuannya adalah

agar kesabarannya terlihat jelas, dan juga dengan kehidupan (orang

yang disayanginya), dimana tuj uannya adalah agar syukurnya terlihat

jelas."

Menurut pendapat yang lain, Allah menciptakan kematian

untuk kebangkitan dan pemberian balasan, dan Allah menciptakan

kehidupan untuk mengut i. Dengan demikian, humf /din yang terdapat

pada  lafazh:  .+;j±;+,   "Szfpa);a Dz.a  me»gw/.7.  hamzf, "  berhubungan
dengan penciptaan kehidupan, bukan berhubungan dengan penciptaan

kematian.DemikianlalyangdituturkanAz-Zatiaj.

AIFana`8danAz-Zajjajjugaberkata,"Ujianitutidakmeninpa

apo; (siapa saja), sebab di antara lafazh J4/ ba/w /zfj7.c7»J dan apo; (siapa)
terdapat/ '7./ (kata keri a) yang disimpan, sebagaimana engkau berkata:

Balautukum li anzhura ayyukum atwa 'u (Aku mengoyi kalian, supaya

aha dapat melihat  siapakah di  antara kalian yang paling taat).
Contohnya adalah firman Allah  ra 'a/a..  ®;gj'€JJ,`i3+i.i+;i:
"Tanyakanlah kepada mereka:  'Siapakah di antara mereka yang

bertanggrng jowab terhadap keputusan yang diambil itu? ' " (Qs. AI

Qalam  [68]:  40).  Maksudnya,  tanyakanlah kepada mereka,  lalu

perhatikanlah siapakah di antara mereka. Dengan demikian, lafazh

3S"Siapahahdiantarahamu,"drafakankalunmen3adimubtada`,
danlafazh}:;fadalahAAabor-nya.MaknafirmanAllahituadalah:
suipaya Dia menglyi kamu,  lalu Dia mengetahui atau Dia melihat

siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.

j¢±.7j|j``Da#Dz.a„afaaPertcrsa,"dalammenjatuhkari

8 Lih. "a 'cm!. .4/ gwr `a#, karyanya (3/169).
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hukuman-Nya terhadap  orang yang maksiat terhadap-Nya,  j,iij7
"/crgJ. A4lafoc7 Pe77grmp#7t,I " kepada orang yang bertobat.

FirmanAllah:

c#*£Tji-,tsj'£±6c±,,®,ill:Ha:#c,tldT
©,3Jaicrft5j'.Jfjd.Tg3`C,®ir'

``Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.

Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan
yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.
Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat

sesuatu yang tidak seimbang?"
(Qs. AI Mulk [67]: 3)

FirmanAllahro'a/a,gl±,®'j±::€;=g;cf,All"ya»gJe/c7A
menciptakan tlyuh langit berlapis-lapis, " yalmi seda[8jlarirryaL beralhal

di atas sebagian yang lain, dan yang melekat hanya ujung-ujungnya saja.

DemikianlahyangdiriwayatkandariIbnuAbbas.

Lafazh6lLadalah#a'aJ(si fat)bagia:.Dengandemikian,
®,

lafazhc9?itumerupakansifatmusACJ¢r(infinitive).Nanunmenuntsafu

pendapat,iaadalahmasAdcrryangberarticr/m#/Aaabagchfyangberlapis
ataubertingkat). Yckni, ji  3i  ii?dr  Ji  I:;±f  \€±$3  ®13aL  a;a  Cj;i
6q?  .l=j!± (Allah menciptakan langit yang' tujuh dan'menjadikannya
`,

berlapis-lapis, atau saling berlapis, atau atas lapisan yang ditingkat-

tingkat).

Namun Sibawaih berkata, ``Lafazh 611 di#crsAcrbkan karena

eD



menjadima/'„/(objek)yangkedun."

Menurut saya (AI Qurthubi), dengan demikian lafazh  6]£
mengandungmakna/.cz'a/a(menjadikan)dansAap/cm(membuat).

Thibaaq  a,da,la,h jamak thabaq,  seperti jamal  dan jimaal.
Menurut  satu pendapat,  ffai.baag  adalah jamak  f*ob¢gc}fa  (ai¢).

Aban bin Taghlib berkata,  "Aku mendengar sebagian orang Arab
badui  mencela  seseorang.  Dia  berkata,  `S};arr#*w  ffo!.baagw#  wa

khairu  ghairu  baaqin  fteburukannya  berlapis~lapis,  sementara
kebaikannya tidak akan kekal) '. "

UrfukselainAIQur`andibolehkan:,e¥,cjrjL:£€3£dengan

/.ar, karena menjadi #a '¢f (si fat) bagi lafazh  j=j'jii:.  Padanannya
adalah  firman Allah  ra 'aJa..  }ai}=rfe!2. ¢;:ij   "Da#  f"/.„fa  b#J!.r

/gr#d#mJ);a7Ig#7}.cr#."(Qs.Yuusuf[12]:46)

FirmanAllchra'a/cz..,®i£`c¢*JTeifj,d5j'C"Kom«
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah
sesuatu yang  tidak seimbang. "  Qira`ah Hamza.h  da,n AI K:isali

adalah:  FJ3Z` c# yakni tanpa huruf a/i/dan ber/as};dr.d.9 97.ra `a¢ ini

jugamerupakangj.ro`chlbnuMas'uddanparasahabatnya.Adapunyang
lain,merekamembacafimanAllahitudengan:,®i}±i3o?yaknidengan

huruf cr/J7: Kedua gr.rcr `a¢ ini (fa/ow;wc/f dan ra/¢ow;cif/ merupckan dua

dialck, sapecti at-ta'aahud den at-tahahhud,  at-tahammul dan at-
tahaamul,  tazhahhar den tazhaahur, tashdaghar de;n tashaaghur,
taghaa'rf dan` tadha"rf tabda'ud dan taba"ud, dim:an:a. see:iranya.

memilikimaknayangsama.

9gf.ra`oAHamzahdanAIKisa`imerupakangz.ra`chyangjugam«faw¢fJ.r.Halini

sebagaimana dijelaskan dalam ragr;.b Aw-jvaryr, h. 182 dan i4/ Jg#a '(2/789).
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AbuubaidlebihmemilihgJ.ra`aA:f5i€crf.Diaberargumentasi

dengan ucapanAbdunahman binAbu Bakar: 4-€J  j  A;i£'  tJ52S;  ;±;fi
"Apakah  terhadab  (orang)  seperti  aku  ak'an  dia'cuhkan  dalam

®ermasalahan)putri-putrinya."]°

An-Nahhas berkata, "Ini merupakan argumentasi yang harus
dikembalikan kepada Abu Ubaid.  Sebab  makna )/wfa/oww#f#  itu

adalahdiacuhkanolehmereka.gz.ra`chj=!rfe'padaayatdiatasadalah

yang paling  ideal,, sebagaimana  dikatakan  rabacz)/zf#.  Dikatakan:
ra/aawcrfa i4/ i4mr  (perkara  saling  bertentangan), jika  saling
bertentangan dan  saling  berjauhan.  Yakni,  satu sama lain  saling

meninggalkan.  Tidakkah engkau melihat bahwa sebelum  kalimat

tersebutadalahfirmanAllahra'a/a,6l±p:;Li;€;;;a;cf,di`ya»g
telah  menciptakan tujuh langit  berlapis-lapis.'  MckrmnyaL ard@idh,

engkau tidak  akan  melihat kebengkokan  (ketidak-seimbangan),

pertentangan  dan  kontradiksi  dalam  ciptaan  Tuhan yang  Maha
Pengasih. Yang sebenamya, ciptaan Allah itu lurus,lagi seimbang, yang

menunju]ckan atas Penciptanya, meskipun bentuk dan si fat ciptaannya
itu berbeda-beda. "

Menurut satu pendapat, yang dimaksud oleh fiman Allah itu
adalch langit secara khusus. Maksudnya, engkau tidck akan melihat

cacat pada penciptaan langit. Asal kata  ra/¢amJaf/ adalah c7/ Fcr"/,

yaitu sesuatu menghilangkan sesuatu yang lain, sehingga teljadilah
cela karena ketidakseimbangannya. Hal ini ditunjukan oleh ucapan
lbnuAbbas: "Dari ra/orragcr. "

'°HR.ImanMalikpadapembahasancerai,bab:KepemilikanyangTidakdijelaskan

(2/555).
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Abu Ubaid  berkata,  "Dikatakan:  ra/owwafa  as);-a)/aj. `#

/ses2faf" me»gA!./cz»g), yakni hilang."

Selanjutnya,Allahmemerintahkanngarmerekamemperhatikan

ciptaan-Nya,  agar dengan itu mereka dapat mengambil  pelajaran
sehinggamerekadapatmerenungkankekuasaanAllah.Allahberfiman,

2jE± cfi §3.;J± i;afi' ¢=j±  " Maka lihatlah berulang-ulang, adahah
faamwJj.Acr/ses#af")/cng/idckse!.mbcr#g?."Maksudnya,kembalikanlah

pandanganmu ke langit. Dikatakan: ga//i.a a/ bcrsfaarcr¢!. as-samoa `j

acembalikanlahpandangankelangit).Dikatakanpula:i/.Andb7.a»-77czzAr7.
7./czaczs-samat7`7.(berusahalahmelihatkelangit).Maknayangterkandung

daridunungkapanituhanpirsana.

DalamhaliniperludiketahuibahwaAllahberfirman:¢=Ju

yakni menggunakan huruf/cr `, padahal  sebelumnya tidak ada Ji 'I./
®redikat)yangdisebutkan,sebab(sebelumnya)Allahtelahberfiman:

dfj' 1:  "Kamw seha/i.-ha/i fi.cJa* me/z.Aof. " Maknanya adalah: lihatlah,
kemudian lihat  lagi,  apakah engkau melihat ketidakseimbangan?
DemikianlahpendapatyangdikatakanQatadah.

[4/ /";A""r  `adalah  as)/-s}Jzfgzf"a  (belah).  Pendapat  ini

diriwayatkandariMujahiddanAdh-Dhahhak.

Qatadah berkata, "Orakna mj.# /#ffafa#r) adalah ml.# *fra/aJ

(cela)."

As-Suddi  berkata,  "(Maknanya)  adalah  mi.#  Kb¢r#wg

(sobekan)."

Ibnu Abbas  berkata,  "(Maknanya) adalah A/j»  WaA»r.n

ifelemahan)."

Kata  al futhuur  itu  berasa,\  da,r±  at-tafathur  daLn  al

infithaar,yell+nalinsyiqqaq(tehoctah:).
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FirmanAIlah:

jijti¥i;&jTrfu'jrfe`S'#j*.Tc>3T*
E|

©*,J*
"Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatar.mu
akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu
cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah."

(Qs. AI Mulk [67): 4)

Firman  Allah   ra 'a/a..   ¢*`#j.2€J.t¢gJ7#    "Kem«dz.a#

pandanglah sekali lagi. " La;fazh &S;S berth pada posis± mashdar,
sebab maknanya adalah jfi}3 (sekali lagi), yaitu sekali setelah kali

yang pertana.

Allah memerintahkan manusia untuk memandang  s.ekali
lagi, sebab jika manusia memandang sesuatu hanya sekali, mcka dia
tidak akan dapat melihat cacat pada sesuatu itu, selama dia tidak
memandangnya sekali lagi. Allah kemudian memberitahukan bahwa
kalau pun dia memandang  langit sekali  lagi, maka dia tidak akan

melihatadanyacacatpadanya,justrudiaakanmerasabingungkarena

pandangannya ke langit itu. Itulah yang dimaksud oleh firman Allali:
g*&':;agliij}¢ji;i  "Niscaya  penglihatanmu  akan  kembali
kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, " yahajl (bengal:\b

lemah, kecil, dan jauh untuk dapat melihat suatu (cacat) dari yang

denrikianitu.

D.ikata,ka;n..  Khasa`tu  al  halba  (aku  mekyauhhan  artying),

yakni aku menjauhkan dan, mengusirnya.` Dikatakan:  Kbasa `a  a/
kalbu binofsihi  (akying menjauh dengan sendirinya). Ktrfa khasa`a



itu bisa  mwfcr 'ad (transitif)  dan  bisa juga  tidak.  Juga  dikatakan:

Inkhasa`a al kalbu (anjing itu mekyauh).

DLkataLkaLn..  Khasa `a  basharuhu  khas `an/ daLn  khusuu `an

(penglihatannyahampirtidakdapatmelihatapa-apa),yaknisadr.ra.]]
Contohnya  adalah  firman  Allah  ra 'cJJa..   lz?6J`=a:j't`±l=j';`=+ill;
"Niscaya penglihatanmu  akan kembali  kepadamu  dengan tidak

me#emwkcr# feswafw caccrf. " Ibnu Abbas berkata, "A/ krfeacrsz. ` adalah

orangyangtidckdapatmelihatsesuntuyangdiinginkannya."
»:grf ':;4  " Dan  penglihatan,mu  itupun  dalam  keadaan

pa);a¢."Yakni,telahmencapaipuncakkepayahan.Dengandemikian,
kata #crsz.z.rw# itu mengandung makna/acr 'j/#7I yang diambil dari kata

cr/fa#s##r,yangberartiaJz.');crcr®ayah).Lafazhfacrsz.I.r##itupunboleh

menjadi  rna/'#/ dari  ¢asarcrfaw  bw 'dr Jag-S4}; `r.  (ketidakmungkinan

sesuatumembuntnyapayah).InilahmaknaucapanlbnuAbbas.

Yangdimaksuddarilafachcri'¢disiniadalchmemperbanyak/

sering. Dalil atas hall itu adalch firman Allah:  \g¥iJ`:]=j.7`£l:j`j `=+i±`

a::gr£ lie  "Niscaya  penglihatanmu akan kembali  kepadamu
dengan tidak menemuhan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun
dcrJam  *eczc7aa# pcryah "  Itu merupakan petunjuk  atas  banyaknya

pandangan.

" Lih. .4sA-S*i.fr*a* (I/47). Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan makna

sadl.rcr, yakni hampir tidak dapat melihat.
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FirmanAI]ah:

¢,e`jijqriija5L13¢fuT:-unTifjifr'j
+li;'ri;ijjfJ.,riB©orT+ii;.F'u'iiffB4

Jif

©dr'Tri6 #
"SesungguhnyaKoimitelahmenghiasilangityang

??hat dengan bintang-bintang dan Kami jedikan bintang-
bintang itu alat-alat pelempar syetan, dan Ham i sediakan
bagi mereka siksa neraka ya[ng menyala-nyala. Dan orang-

orang yar.g kafir kepada Tuhannya memperoleh adzab
Jahanom. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

(Qs. A] Mu]k [67]: 5-6)

Firman     Allah     ra'aJar..     ±±++ Lgfut;-li£J7Lfo`iij'B
`` Sesungguhnya  Kami  telah menghiasi-I-angi-t yang dekat  dengan

bintang-bintang. "  Mashaabiih aldalah 3a;malk dari mishbaah, yatutu

lentera.Bintang-bintangdisebutlentera,karenaiadapatmemberikan
cahaya/penerangan.

grfuc):3 \|±==3  ``Dan Kami jadikan bintan±-bintang
!.fw a/af-a/af pe/empar S}Je/a#. " Yakni, Kami jadikan panah api dari

bintang-bintang itu.  Di  sini  ada m#d*ca/ yang dibuang.  Dalilnya
adalah firman Allah:  ®¢jc`+q3 ,i±.8 ;;EgJca±i ;; {j  "4tcz»
tetapi  barangsiapa  (di  antara  mereka)  yang  ;en;uri-curt

{pembicardan);makaiadikejarolehsuluhapiyangcemerlang."(Qs.
Ash-Shaaffaat [37]:  10). Jika berdasarkan kepada firman Allah ini,

makabintang-bintangitutidakakanhilangQcarenadigunakanmelempar)

dantidakpuladigunakanuntukmelempar.



Menurut satu pendapat, dfoami.r (yang terdapat pada fiman

Allahi¢|;;i)itukembalikepadabintang-bintang,dinanapelemparan
itu dil\akukan dengan bintang-bintang itu, namun bintang-bintang itu

tidak musnah secara keseluruharmya, akan tetapi ada sedikit bagian

yang texpisah darinya, dimana bagian inilah yang digunakan untuk
melempar(syetan).Disiniperludiketahuibahwa(setelahadabagiannya

yang digunakan untuk melontar syetan) cahaya dan bentuk bintang itu
sana tidak berkurang. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh
AbuAlisebagaijawabanuntukorangyangbertanya,"Bagalmanamungkin

bintang-bintang itu menjadi hiasan, padahal ia adalah sesuatu yang

digunakanuntukmelontar,yangtidakakantersisa?."

AI  Mahdawi  berkata,  "Jawaban ini  adalah jika mencuri
dengar itu terjadi di tempat bintang itu. Sedangkan jika berdasarkan

pendapatyangpertama,mencuridengarituteriadidiangkasayangbukan
merupakantempatbintangitu."

AI Qusyairi berkata, ,"Jawaban yang lebih ideal dari j awaban
Abu Ali adalah`: kita dapat mengatakan bahwa bintang-bintang itu
merupakan hiasan sebelum digunakan sebagai alat untuk melontar
syetan."

[4r-"/."„madalaljanakdarirm/.m„»,IaadalchwLisAdaryahg
digunakanuntukmenyebutsesuatuyangdigunakanuntukmelontar.

Qatadahberkata,"AIlchinenciptakanbintanguntuktigaperkara:

( 1 ) hiasan langit, (2) alat untuk melontal syetan; din (3) tandaunfuk
mencari petunjuk di daratan, lautan dan untuk mengetabhi 'waktu.

Barangsiapa yang membuat penakwilan l`ain dalan  hal  itu,  maka
sesungguhnya  dia  telah  membuat-buat  sesuatu yang  tidak  add

pengetahuarmyatentangitu,telahmelanpaulbatas,dantelahmelakukan
kemiman."
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Muhammad bin Ka'ab berkata, "Demi Allah, tak ada satu

bintang pun di langit yang dimiliki oleh seorang pun dari penduduk bumi.

Akantetapimerekamenjadikanperdukunansebagaiwasilahdanbintang-

bintang sebagai alasan."

Firman Allah  r¢'o/c7..  grfj7+li; -+±[ b'ii;fj   "Do»  Kam7.
sediakanbagimerekasiksanerakayangmenyala-nyala."Yakiri,kermi

sediakan untuk  syetan pembakaran yang  sangat hebat.  Dikatakan:

Sa'drritan-naarufiahiyamas'uuratunwasa'iirun(ap±menyaha,,maka,

iaadtiiinsesuatuyangmenyala-nyaladanberkobar),sepertimc7g/zfzf/c7J##

(terbunuh) dan qdtiilun (terburwh:).
E±

;nglTj+S fig; +li£ .rperr* ljjjf 6?.*B  "Dan orang-orang
yang  kafir kepada Tuhannya,  memperoleh  adzab  Jahanam.  Dan
itulchseburuk-buruktempatkembali."

FirmanAllah:

©Jj£'dejftytiTij*qjijff#T3j
"Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka

mendengar suara neraka yang mengerikan, sedolng neraka
I.fzf mcngge/cgrA. " (Qs. A] Mu]k [67] : 7)

FimanAllchra'a/a..L£1jff#T;j"4prbr./amerefadz./emparfa»
kedtilin7p+z7,"maksudnyaadalahorang-orangkafiritu,

l=Sdlj;.  "Mereka  mendengar  suara  neraka yang
me#gerl.fa#, " yakni suala.

Ibnu Abbas berkata, "fliara. itu milik neraka Jahanam ketika

orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Ia mengeluarkan suara



(sycrfar.I.gJ  yang  seperti  suara  baghal  (meringkik)  kepada mereka,
karena  (kobaran  apinya)  yang  menyala-nyala.  Setelah  itu  ia

mengeluarkan suara /za¢].rJ  dimana tidck ada seorang pun kecuali
dia merasa trfut."

Menurutsatupendapat,suaraituberasaldariorang-orangkafir

saatmerekadilemparkankedalamneraka.Demikianlahpendapatyang

dikemukakanolehAtha.

dy-nychz.i.g(adalahsuara)didalamdada,sedangkanaz-za/I.r
adalah (suara) di dalam tenggorokan. Hal ini sudah dijelaskan dalan
surah Huud.12

ij$6?6``Sedangnerahaitumenggelegak,"yahi"endidih.
ContohnyaadalchucapanHasan:

;i€.¥c-f#i;.i3       G3;.aS+j.i#J€
Kalian meninggalkan periuk halian yang tidak ada sesuatu pun di

dalamnya frosong) ,

Sementara periuk kaum itu mendidih lagi menggelegak.

Mujahid berkata,  "Neraka Jahanam  itu menggelegakan

orang-orang kafir, seperti biji yang menggelegck di dalan air yang
banyck."

Ibnu Abbas  berkata,. "Neraka menggelegakan, mereka
seperti ketel yang menggelegak." Ini karena besamya kobaran api

ckibat besanya kemarahan. Sebagaimana engkau berkata: "F„/aanef»

yaf uuru ghaizhan ifulan marah besar). "

12 Lih. Tafsir surah Huud ayat 106.
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FirmanAAlah:

jjf~&'ji.f`fL£3;q3#i~ffde#.T63#'jfa'
'Jji'tdSts:<;i.P~b':-6i3jji+'6©±ji~±,3[:

i;=i`&]'l+'rfj©zf,]rfejf!L±f.oj§cfc¢'&7
ifai5'*i3ijlpe`6©grfjTtl£f~j&ci±'jf

©givTtJ#-¥J
"Harxpir-hirmpiT (neraka) itu terpecah-pecah lantaran

marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamrtya sekumpulan
(orang-orang kaf iir) , penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya

kepada mereka:  `Apakah \belum pernah, dqitang kepada
kamu (di dunia) seoTang pembeTi peTingatan? '

Mereka menjowab, `Benar ado, sesungguhnya telch
datang kepada kami seorang pemberi peringatan,
maka kami mendustakan (nya) dan kant katakan,
"Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kQtinu tidak

lain hanyalah di dalam kesesatan yo[ng be5ar."' Dan
mereka berkata, `Sekiranya kam} mendengarkan atau
memikirkan (peringatan itv) niscaya tidaklah kami

teTmasukpenghuni-penghuninerakayangmenyala-nyala.'
Mpreka mengakui dose merekqL Make kebinasaanlah
b'tisipenghurii-penghun.inerakayangmertyala-nyala."

tQs. A] rdq]k [67]: 8.ii>

F±rman AIlah  Ta 'ala:  ]g=f5T6£3if See  "Hampir-hampir

(neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah, " yckni telcerai-belaji
dan sebagiannya texpisah dari sebagian yang lain. Demikianlah yang
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dikatakan Sa' id bin Jubair.

IbnuAbbas,Adh-DhahhakdanlbnuZaidberkata,"Tercerai-

berai,fi.T63`/a»/ara»march,'yaknikarenaanatmarahatasmusuh-
musuhAIch."

Menurut  satu pendapat,  makna:  j±:ij-76?  adalah  ml.#  a/

ghalyaan aantaran mendidih).

Asal kata #' adalah 3*€.

Firman  Allah   ra'a/a.. £jta#i -#  "Sef..ap  fra„
dilemparkan ke dalamnya sehampulan (orang-orang kafir), " yckri
sekunpulan orang kafir, -S`j£ .+'L  "Pe#jagr-pe#jnga /#eraha I.fwJ
berfa7¢}Ja fepada mereha, " dengan nada mencemooh dan mengecam,

±¥.3SSrrf|``Apakahbelunpermahdatangkepadahamu(didunia)
seoraHgpemberi.pe".#grfa#.?,"yaknirasuldiduniayangmemberikan

peringatankepadanutentanghariini,sehinggakalianwaspeda.--.;;i.~± ± if e.lie  "Me-reka -;enjawab,  -`Benar  ada,

sesungiuihnya  telah  datang  kepada  kami  seorang  pemberi

perz.»grf¢n',"yangmemperingatkandanmenakutikani,

3ri¢!ffiT8;`eldiSq;g"Mafahamz.me»d%£fofa»/»};a/
dan hami katahan:  `Allah tidak menunnhan sesuatu pun', " rmcta,nil

lidahkalian,

.±fbj"fam%f7.d8A/a7.„"whalpararasul,;}gri>jij
"Hanyalahdidalamkesesatanyangbesar."Meiekal"engckwite\Of\

mendustakan para utusan. Setelch itu, mereka mengahi kebodohan
mereka, dimana mereka berkata saat mereka berada di dal`an neraka:

¢±:±&.i   ``Sekiranya  kami  men,dengarkan, "  beringataln ya;ng
mereka-pararasul-bawa,:}j;;;~;i"J4to#memr.b.rfa#,"®eringatan

yang) mereka (sanipaikan) itu. Ibnu Abbas berkata, "Sekiranya kami
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mendengarkan petunjuk atau memikirkannya, atau kami mendengar

denganpendengaranorangyangsadardanbexpikir,ataukamimemikirkan

denganpemikiranorangyangmembedakandanmerenungkan(antara

yang hak dan yang batil)." Hal ini menunjukkan bahwa orang kafir
itu tidak diberikan akal (kemampuan untuk membedakan yang hak
dan yang batil) sedikit pun. .4/%cr"d#/z.//aft, hal ini sudah dijelaskan

dalamsurahAth-Thuur.

ft51filof#-®\%C;  "Niscaya  tidaklah  kami  termasuk`penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala, " ya]!::n:i kam± tiidak

akanmenjadipenghunineraka.

DiriwiyatkandariAbuSa'idAIKhudri,dariRasulullahSAW,
bahwa  beliau  bersabda,  "Seswngg#A77);cr  ora#g` yang  d"rAcr*tz  J./w

menyesal  pada  hart  kiamat.  Mereka  berkata,  `Sekiranya  kami

mendengarkanatoumemihirkanperingatananitu,niscayakamitidak
akan termasuk para penghuni neraka yang menyala-nyala. ' Allah
kemudian berfirman kepada mereka,

-+±'±.l}!S:i6   `Mereka  mengakui  dosa  mereka, '  yalknl

pendristaan mereka terhadap para rasul. j4c7z-Dza#b  (dosa)  di  sini
mengandung maknanya keseluruhan,  sebab ia in.engandung makna

perhaa;fan. Di:kata.ken.. Khardya Athaa`u An-Naasi toemberian untuk
j#a##sz.age/war/,yaknipemberianuntukinerekadiberikan.

`\{ `]`     gs3±rf +i;:ft,l±±:i "Maka kebinasaanlah bagi penghuni-

pe#g^###!. #ercJha )/one me#)/a/a~#)/a/a, " yakni jauhlah mereka dari
rahmatAllch.

Sa'id bin Jubair dan Abu Shalih berkata, "J4s-Schg adalah
sebuahlembahdinerakajahanam.Lebihitudisebutas-scrky."
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AI Kisa`i dan Abu Ja'far membaca firman Allah it\u dengan:

a;;i-yaknidenganc7ZammofohuruffrcI`.`3gI.rcI`afoinipundiriwayatkan

dariAli.Adapunyanglain,merekamenyukunkanhuruffocr`tersebut.

Kedua gz.rcr `afa itu merupakan dua dialek untuk kata tersebut, seperti

as-suhut dan ar-ru 'ub.

Az-Zajjaj  berkata,  "Lafazh  Sw#go#  di#crs¢abkan 'karena

mashdar. Ya,kri,  ashaqahumullahu  suhqan  (Allah menjauhkan
mere4a  de#ga#  sebe#crr-beJ?a7.#)/aJ,  yakni  menjauhkan  mereka

dengansebenar-benamya.

AbuAliberkata,"Jikaberdasarkanaturanperubahandalamilmu

sharaf, maka seharusnya z.sAacrg¢#. Namun Masdar (SwfogcmJ muncul

guna  membuang  (kata  I-sfacrcrga#  itu),  sebagaimana  dikatakan:

gj®Jj '®6 ar'i; ifui .®!j  `Dan jika  aku  dibunuh,  maka  itu  adalah
takdirku.'

McksndnyaL, Taq diirii (takdirku)."

Menurut satu. pendapat, firman Allah  ra '¢/a.. -I Sj;±3f .oj

ffro"Kamutidaklainhanyalahdidalamrse.s?tanrangb.esar,"
adalah ucapan para penjaga  neraka yang  ditujukan kepada para

pendudukneraka.

'3  gj.ra `ofa  den'gan  dAamma*  huruf ha`  ini  merupckan  a;.ra`aA  sab''arfe `yang

mwfawafl.r. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam A/ Jgjqa ' (2/789).
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FirmanAIIah:

©¥3ifj€jji:.d'*-`!r&`j63ri-a.,tldT34
"Sesupgg_uhnyaorang-orangyangtakutkepadaTuhannya

yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh
ampunan dan pal.ala yang besar. " (Qs. AI MUTk |61|.. 1Z)

FimanAllah ra 'a/a.. ±;j"g rif$ 6}igJ.,ill 6! "Ses%#gg%frny¢
orang-orang yang takut  kepada Thhannya yang tidak nampak
a/eA mereha. " Padanan firman Allah ini adalah firman-Nya: C# ;

;:i f i3 :ff:fil  " (Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yon: M;ha
Pemurah sedang dia tidak kelihatan (olehnya), " (Qs. Qa2[f T50|.. 3T)

Firman Allah  ini  telah  dijelaskan  pada pembahasan  terdahulu.
Maksudnya,merekatakutkepadaAllahdanjugatakutkepadaadzab-
Nyayangtidaknampakolehmereka,yaituadzabpadaharikiamat.

%S= Aj  "Mereka akan memperoleh ampunan, " ba.ctl dosar
dosameriia,.=3.3=i3"Danpahalay=ngbesar,"-yaLfuiulga.

FirmanAl]ah:

¥f©+ui4Ttpitng,'jj4i9iu#T3f*±irfefB

©#TLriTjij#J:*,
"Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lchirkanlah;

ses.T_ngg_u_hnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Apakah

4l_lTh_Yang menciptakan itu tidak mengetahwi. (yang kamulahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha
A4e#geJ&frwz.?" (Qs. AI Mulk [67]:  13-14)



Firman   Allah   ra'aJa..    -*i!#T?i.+apS.ljfaf6    "D"
rahasiakanlah perkataanmu atau lahirhanlah. " Kahimat ini alha.]ah

kalimatperintah,namunyangdimaksudadalahkalimatberita.Yckni,.

jika kalian menyamarkan ucapan kalian tentang Muhammad atau
mengeraskannya,  +ui±J7trlSi±£ rfj  "Ses##ggrfa#}Ja D!.a Mci*a
A4eJ®gefafa#I. sear/a  isl. *aJr., "  yakni  kebaikan dan keburukan yang

ada di dalan hati.

IbnuAbbasberkata,"Ayatiniditunmkantentangorangrorang
Musyrik yang memaki Nabi  SAW,  lalu Jibril memberikan hal itu
kepadabeliauMerekasafusanalainkemudianberkata,`Samarkanlah

ucapankalian,agarn)hanMuhanmadtidakmendengar.'Makaturunlah

(ri)..  -rty\i€=] 2l.?gr.± \±;is  `Dan rahasiakanlah perkataanmu
afa#  /a4!.rtan/oA. '  Yakni,  samarkanlah  ucapan  kalian  tentang
Mrihannd'."

`   Menurut  satu pendapat`;  (sanarkanlah ucapan) tentang

semua perkataan atau keraskanlch ia, yakni nanpakkanlah.          q

3)iiri?I'±.=±±k}"SesungguhnyaDiaMahaMengetahui
segala isi hati. " Dzaat ash-shuuduur z\dalch apai yang wh di dalam
hati,  sebagaimana anak  seorang wanita yang masih janin disebut
dzuu bathrtihaa.

Setelalitu,Allahberfiman:#6;*'{f"AprhaA4«chyowg
menciptakan  itu  tidak  mengetahui  (yang  kamu  lahirkan  dan
raAcrsjaha#/." Maksudnya, apckah Yang menciptakan rahasia tidak
akanmengetahuirahasiaitu.Allahberfirman,"AkuYangmenciptakan

rahasia di dalam hati. Adakah aku tidak akan mengetahui apa yang ada
dalanhatiparahanba."

AhlulMa'aniberkata,"Jikaengkaumenghendcki,engkaudapat
menjadikanlafazh*itusebagainamabagiDzatyangMahaPencipta,
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sehinggamaknafimanAllahituadalch:apckahSangPenciptatidakakan

mengetahuiciptaan-Nya.Tapijikaengkaumenghendaki,engkaudapat

menjadikanlafazh{:;sebagainanabagimakhluk,sehinggamaknafiman
Allahituadalah:ApakahAllahtidakakanmengetahuimckhlukyangtelah

diciptakan-Nya. Sesungguhnya Sang Pencipta itu pasti mengetahui apa

yangtelahdanckandiciptakan-Nya."

IbnuAIMusayyabberkata,"Suatumalam,ketikaseoranglelaki

berdiridibawahpepohonanyangbanyak,dansaatituanginberhembus,

maka,terbetiklahdidalamhatinya:`ApckahAllchmengetahuidaunyang

jatuhini?'Mckaterdengarlahseruandengansuarayangagungdaribalik
rerimb:irman..  `Apahah Allah Yang menciptahan itu tidak mengetahui

(yang kamu lahirkan dan rahasiahan) ; dan Dia Maha Halus lagi Maha
Mengetahai? ' . "

AbulshckAIAsfariniberkata,"Diantaranana-namasifatDzat

(Allah) adalah apa yang disebut dengan AJ #m# /pengetahuan). Di
antaranyapulaadalah4/,4/z.z.in,danmaknananainiadalahmenguasai
semunpengetahuan.Diantaranyapulaadalahj4/Khabf.I.r,.dannanaini
dikhususkan untuk pengetahuan terhadap sesuatu yang akan telj adi,
sebe|unsesuatuituteq.adi.

Diantaranyapulaadalahj4/J7afr.I.in,dannamainidikhususkan

untukpengetahuantechadapdetil-detilsifat.Diantaranyapula[dy;-fychz.z'd,
`,

dannamainidikhususkanuntukpengetahuanterhadapyangghaibdan
+,i;

I(q-

yangpanpak.Maknanyaadalahtidakadasesuatupunyangtidakdiketaliul
oleh Dia.

Diantaranyalagiadalahi4/Hcza„zfa,dannamainidikhususkan

untuk arti bahwaAllah itu tidak akan lupa. Di antaranya pula adalahJ4/

M"AlrAJ.,dannamainidikhususkanuntukmaknabahwabanyckhaltidak

menyibukan-Nya untuk dapat mengetahui, seperti cahaya sinar, kuatnya



hembusanangin,danbergugurannyadedaunan.Allahakanmengetahui
-padasaatdedaunanitugugur-elemen-elemenpergerckanpadasetiap

daun.BagaimanaDiatidakakanmengetahuihalitu,sementaraDialah

yangmenciptakan.AIlahberfirman,;P:J=i]?iJTij#J;il=±`{f`Dax
rahasiakanlah perhataanmu  atau lah;rhanlah;  sesungguhnya  Dia
Maha Menget`ahui segala isi hati. Apakah Allah Yang mepciptakan

itutidakmengetahui(yanghamulahirkandanrahdsiahan);danDia

Maha Halus lagi Maha Mengetahai? ' ."

FinanAIlal:

Opijg3qrk;jj*`6S+';6=3+ff#'j£G,tldti
©jJiiT 3j# -33i9

"Dialah yang menjadikan bund itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagia_n

dart rezeki-Nya. I)an Hanya kepada-Nya-lch kanu (kembali
sere/aft/ dz.b¢»gkz.ffro».+' (Qs. AI Mulk [67]: 15)

Fiman A,1lah Th 'ala:  '1f tcF5th 'pe J== G,iS i  .`Dialah

yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, " yakn]i rr[ndth, dimana
kamu dapat menetap di  atasnya. ,4dz-dza/w#/ adalah sesuatii yang

ditundukkantapiiatidakmenjadihinauntukmu.BentukmasAfJcrr-nya

adalalcrtz-cia//,yaknilembutdanpatuh.McksudfirmanAllahituadalah:

Allahtidakmenjadikanbumiitusulituntukberialandiatasnya,karena
susah dilintasi dan kasar.

Menrfutsatupendapat,Allahmeneguhkanbumidengangunung-

gunung,agariatidakmusnah/miringkarenapenduduknya.Seandainyaia
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rata, maka ia tidak ditundukan untul kita.

Menurut satu pendapat, Allah menyinggung tentang dapat
bercocoktanam,memancarkanmataair,sungai,danmenggalisunur.

Flrman AIlah Tla 'ala..14g& a.1;:]6  "Maka berjalanlah di
seer/ape#/.#ra#);¢."Perintahinimerupakanperintchyangmengandung
makna boleh (dan bukan wajib). Dalam firman Allah ini terkandung

ungkapanpemberiankenikmatan.

Menurutsatupendapat,firmanAllahitumerupakanberitayang
menggunakankalimatperintah.Mcksudnya,(D..a/ch)/cr#gme#/.crdj.fa#

b#m!. !t# in"da¢ bogj. *¢m#) agar kamu dapat berialan di  segenap

penjuru,daerah,wilayahdanpegunungannya.

IbnuAbbas,Qatadah,danBasyirbinKa'abmengatckanbchwa

(maknafirmanAllah):[Ir:jadalahdipegunungannya.

Diriwayatkan bahwa Basyir bin Ka'ab mempunyai seorang
tawananperempuan,laludiaberkatakepadaperempunitu,"Jikaengkau
memberitahukan padaku apakah rna;7a¢*i.a a/ ard¢ itu, maka engkau
akanmerdeka.Perempuanitukemudianmenjawab,""a#aab.ba/ard%
adalahpegununganbumi."Makamerdekalahperempunitu.Setelahitu

Basyirhendakmengawininya,laludiabertanyatentanghalitukepada

AbuAd-Darda.AbuAd-Dardamenjawab,"Tinggalkanlahkeraguarmu

untuksesuntuyangtidakkanuragukan."

`,:.t   Mujahid berkata, "(makna I;gftr) adalah ujung-ujungnya." Dari
Mujahid juga diriwayatkan:  "Kedua sisinya." Sebab asal makna a/

mcr#*!.a  adalah  sisi.  Contohnya  adalah  ma#tj.a  ¢r-raj#/  (bahu
seseorang), ar-riih an-nakbaa (angin\ bencana) , tanakaba f ulaanun
`an fulaanin ifulan menepi/berpaling dart si fulan lainnya).  A;Ilahlh

berflrman, "Berjalanlah kalian di manapun yang kalian kehendaki,



karenasesunggulmyaAkutelahmenjadikahbtimiich'mudahdantidak

sulitbagikalian.?i    „                                                                               '

DiriwayatkandariQatadah,dariAbuAIJild,bahwaburiiitu

dua puluh eripat ribu /arstrfafl.  Untuk orang-orang berkulit hitam
dua belas ribu/czrs¢kA, untuk bangsa Romawi deiapan` ribu/ars&Afo,

untuk bangsa Persia tiga ribu/t]rsa*fa, dan untuk bangsa Arab seribu

farsckh.

FimanAllchFa'aJa..43;3cjij83'"DanndafaroJafase6agja%

dtzr!.rezek}.-Ivya,"yaknidariapayangtelahAllahhalalkanbagikalian.

DemikianlahyangdikemukakanAIHasan.

Menurut  satu pendapat,  (maksudh}a) dari  apa y€ang telah

Aku berikan kepada kalian:                 `  `

Firman Allah:  i;±lT £'#  "Da# ffdnya tepeda:IV;i-/aA
hamtt f tembali seielah) dibangkithan; " yakiri ken.hdii.:

J   Menurut satu pendapat, makna fimanAllah rfu adalah: bahwa

Dzat yang telah menciptakan langit yang tiada cacat padanya dan
buniyangmudahitukuasauntukmembangkitkankalian.

FirmanAl]al:

±ii,¢cF3fy.Ti±d¥®ffunTj,e:fef;
©j+,

``Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit
bahwa Din akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu,

sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? "
(Qs. AI Mulk [67]: 16)
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Ibnu Abbas berkata, "Apakah kamu merasa aman terhadap
adzabAllchyangdilangit,jikakanumelakukankemdsiatanterhadap-
Nya."

Menurut  satu  pendapat,  perkiraan  susunan  kalimatnya
adalah: aKi:i3 i5;i3 i;'rfu3 i;-'j.ri S`aiJi i *i i¥ii  "4pafa* fan"
merasa  aman  lerhadap  Allah yang  di  langitlah  kehaatan-Nya,

kekuasaan-Nya, Arsy-Nya dan kerdyaan-Nya. "

„     Allah menyebutkan langit  secara khusus  (dalam  ayat  ini)
--.-meskipunkerajaanAllahitumencckupsemuanya-sebagaisebuah

peringatan bahwa, Tulian yang kekuasaan-Nya pasti berlaku itu di
langitdanbukanorangyangmerekaagung-agungkandibumi.

Menurut satu pendapat, firman Allah itu merupakan isyarat
terhadapparamalaikat.

Menurut pendapat yang lain, fiman Allah itu merupakan
isyaratterhadapmalaikatJibril,yaitumalaikatyangditugaskanuntck
memberikanadzab.14

"Pendapatyangdianutolehparasalafyangshalihadalahmenetapkan/4#gj}yaA

(diatastapitidakmenempel)dana/#/#w(diatastapimenempel)bagiAllah.Dengan
demikian, Allah itu di atas dalam hal kekuasaan-Nya, di atas daiam hal takdir-Nya,
dan  di  atas  dalam  hal  Dzat-Nya.  Keberadaan  di  atas Allah  itu  bersifat  mutlak

:-al¥:?;;?ga,;:efp!::,i;!s=mofrern¥,:t,idge::k;s;a;:kha=m:;':fr::::f;:,::;:;#img;I::a:„,::':`;,
itu  dengan  ketinggian yang  sebesar-besamya.

Ja'farAsh-Shadiq-semogaAllahmerahmatinya-berkata,``Barangsiapayang
menganggap bahwa Allah itu berada di dalam sesuatu, atau berasal dari sesuatu,
atau di atas sesuatu, maka sesungguhnya dia telah musyrik.  Sebab jika Allah itu
berada di dalam sesuatu, maka Dia terbatas. Jika Dia berasal dari sesuatu, mcka Dia
itu baru.  Jika dia berada di atas sesuatu, maka Dia itu dibawa. Jika hal itu telah
diketahui,makaseharusnyakitaberimankepadaapayangadadidalamAIIahra'cJ/a
sesuai dengan maksud Allah, dan tidak membuat penakwilan atau mengacuhkan
(apa yang ada di dalam AIlah).
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Menurut saya (AI  Qurthubi),  ada kemungkinan makna
firinan Allah itu adalah: apakah kamu merasa aman terhadap Pencipta

makhluk di langit, bahwa Dia akan menj ungkirbalikkan bumi bersama
kanu,sebagaimanadiamenjungkirbalikanbumiterhadapQarun.

i;:=Sl<>fe   "Sehingga   dengan   tiba-t`iba   bumi   itu
berg##ca;7g?, "  yakni  pergi  dan  datang  (berguncang).  i4/  A4awr

adalah kekacauan karena pergi dan datang.

Apabila manusia  dibenamkan,  maka bumi  membawanya

berputar ®erbalik dari bawch ke atas), dan itulah a/ mazfr.

Para Ahli Tchqid ®eneliti) berkata, "Apakah kamu merasa

amanterhadapAllchyangdiataslangit.ContohnyaadalahfirmanAllah

Ta'ala:  i)hil &7.l)Lei  `Maha berjalanlah hamu (kaum musyrihin)
dr.m„faab'#mi.,'(Qs.At-Taubah[9]:2),yaknidiatasnya,nanunbukan

dengan kontak dan kebexpihakan, namun dengan pemaksaan dan

pen8atrm.'.
Menurutsatupendapat,maknafimanAllchituadalal:apckch

kamumerasaamanterhadapAllahyangdiataslangit.Contohnyaadalah
.r       _     `I'.m',        I..`,t_   ,..,     a,4``l.,ti,„h                          ,           „ky3``DansesungguhnyaAkufirmanAllahra'aJa..gr7CJiij
akan menyalib kamu sekalian pada panghal pohon karma,"  (Qs.
Thaahaa [20] : 71), yakni di atas pangkal pohon kurma. Makna fiman

Allah itu adalah, bahwa Allah adalah yang Mengatur dan Memiliki
langit. Hal ini sebagaimana dikatakan: F#Jaa#wn  `cr/a a/ !.rack wa a/

A7).az (rilan adalah penguasa Irak dan Hijaz), yakni penguasa dan

pemimpinya.

Hadits-hadits dalam masalah ini banyck sekali. Hadits-hadits itu

sAafrz.A dan tersebar (dalam berbagai kitab hadits. Hadits-hadits itu

menunjukkan pada (keberadaan) di atas, yang tidak akan ada yang

menolaknyakecualiAtheisatauorangbodohyangmembangkang.
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YangdimaksudolehayattersebutadalchmenyucikanAllahdari

keberadaandibawah,sekaligusmenyifati-Nyadengandiatasdanagung,

bukan d6ngan tempat, arah, dan batasan, sebab semua itu adalah si fat
fisik.

Dalamhaliniperludiketahuibahwatanganteran8katkelangit

padasaatberdoa,sebablangitlahyangmenurunkanwahyu,menurunkan
hujan, tempat yang suci, dan kediaman makhluk yang suci yaitu para

mtht.
Selain itu, ke langitlah anal-anal haniba akan diangkat, dan di

atas langitlah Arsy dan surga Allah berada. Hal ini sebagaimana Allah

menjadikan Ka'abah sebagai kiblat doa dan shalat.

DalamhalinipunperludimaklumibahwaAllahmenciptakan
tempat dalam keadaan Dia tidak membutuhkan tempat itu. Dia.telah
ada sejak dahulu, sebelum Dia menciptakan tempat dan waktu, dan
Diaitutidakmemilikitempatdanwaktu.SekarangDiaberadadisesuatu

yang dulu Dia di sana.

Qunbul  membaca  firman Allah  itu -dari  riwayat  Ibnu
Katsir-dengan: ;i;i3 3:list, yakni dengan merubah huruf hamzah

yang pertama menjadi  huruf wc7",  dan menipiskan bacaan huruf
hamzalyangkedun.15

'5A¢-DaniberkatadalamAf-raz.si.r,h.212:"Qunbul(membacafirm;nAllahitu

;:ng::)rhga{±a:#:;I?;:k::::akaanr:taund|:ra::ah]::Z.age:.::#:t:,::ap:deamh:;:fgwkaan"
bacaan sesaat karena memperkirakan adanya hurufcz/j# Tapi j ika bacaan itu dimulai
(dari  lafazh cmj.#}#m),  maka  dia mengadakan  huruf *c!mzcrA (yang  dibuang  itu,
sehingga dia membacanya dengan aamj.#fglm).

Sementara itu, para ulama Kufah dan Ibnu Dzakwan, mereka mengadakan kedua
huruf hamzah tersebut. Adapun yang lainnya,  mereka menjadikan huruf hamzah
yang ,kedua itu sebagai mad /i.I.#. Adapun AI Bazi, dia membaca flrman Allah itu
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Sementara itu, para ulama Kufah, Bashrah dan Syam kecuali

AbuAmr,Hisyammenipiskanbacaankedunhurufhamzahtersebut.

Adapun yang lain, mereka menipiskan bacaan ®uruf hamzah
tersebut. Semua itu telch dikemukakan pada pembahasan terdchulu.

FimanAI]ah:

±g6jfa*4fr6.ffijtfr'Of5~mTj>;frfif
©J+-ii,

"Atau apakah kamu merasa amen terhadap Allah yang

(berkuasa) di langit bahwa dia akan mengirimkan badai
yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui
bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?"

(Qs. A] Mulk [67]: 17)

FirmanAll`chra'a/a..frL.+g:J¥de'®i£-liflTjc;;i3fif
"Atau apakah hamu merasa aman terhadap Allah yang foerkuasa)

di langit bahwa dia ahan mengirimkan badai yang berbatu," yalwi

bebatuan dari langit, sebagaimana Allah mengirimkannya kepada kaum

Luthdanpasukanbergajah.

Menurut satu pendapat, focrcrsAz.a adalah badai berbatu dan

berkerikil.

sesuai dengan dasamya, dimana tidak ada huruf cr/I/yang masuk sebelum huruf
hamzah  tersebut.  WArsy juga (membaca  firman Allah)  sesuai  dengan dasamya.
Yang lain juga (membaca firman Allah) sesuai dengan dasar mereka." Lih. fyaraA
AIIqna'(2ng9).
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Menurut  pendapat  yang  lain,  Hoasfo7.a  adalah  awan yang
'berbatu.

±S.:i€'ojfa:i  " Maka  kelak kamu  akan mengetahui
bagaim.ana(akibatmendustakan)peringatan-Ku?,"yak]hipeingrrfum

Ku.

Menurutsatupendapat,lafazh+±±'ifumengandungmaknaJ4/

M##dzz.r  (pemberi  peringatan),  yakni' Muhammad  SAW.  Dengan

demikian,kelakkalianakanmengetahuikebenaran-Nyadan.akibatdari

peridustaankalian(terhadapnya).

FirmanAllah:

©Jsr6g# I,3J.,tldT+jfiiJ`B
``Dan sesungguhnya orang-orang yang sebdum mereka

telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka alangkah
focb¢/H}7¢ #e"wr4¢a#-jKw. " (Qs. AI Mulk [67] : 18)

Firman    Allah    rc7'c7/cr..     +a;;I,3de,d`t+ifiil'5     "Dcr#
sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereha telah mendustahan

/rcrSw/-ras#/-IvyaJ. " Yakni, orang-orang kafir terdahulu, seperti kaum
Nub, kaum Ad, kaum Tsamud, Kaum Luth, Ashab Madyan, Ashhab
Ar-Ras, dan kaum Fir 'aun.

jsS'®f:iS  "Maka  alangkah  hebatnya  kemurkaan-
K","yaknipengingkaran-Ku.FirmanAllahinisudchdijelaskan.

WArsy menetapkan huruf j/a ` pada lafazh: gj:I:jJ` dan gj;<;`

pada  saat  g!.ra `ofa  diwashalkan.'6  Sementara Ya'qub  menetapkan

" gj.ra`aA WArsy ini merupakan gi.ra `crti Sab 'aA. Hal ini sebagaimana dijelaskan



hurufy«`itupadake.dunkatatersebut,baikpadasaatg7'ra`chdiwashalkan

maupun pada saat g7.rcz `ch diwaqaflan.]7 Adapun yang lain, mereka

menghilangkanhurufy¢`itukarenamengikutiapayangterteradidalam
Mushhaf.

FimanAl]al:

¥j#JtE;:r=±±6*i*rfchTj'jl3j±~;J'jf
©il;;riife,'£ja;apt

"Dan apakLih mereka tidak memperhatikan burung-buTung

yang met.gembangkan dan mengatuphan sayorpnya di alas
mereka? I.idak ado yang menahannya (di udalTa) selaln yang

Maha Pemurah. Sesungguhnya I)ia Maho melihat segala
ses«of«. " (Qs. AI Mulk [67]: 19)

Firman Allah ra 'aha..  6+j±;pri:; itiof;iJT J'j iri'4jf
" Dan apahah mereha tidak memperhatikan bunng-bunng yang

mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di  alas  mereka? "
Maks`rdnya,sebagainanaAllchmemudahkanb`miunt`kmanusia,maka
Allahpunmemudahkanangkasaurfukburung-burung.£ri;,yakni
mereka mengembangkan sayap-sayapnya di angkasa ketika terbang.
Sebab  apabila  mengembangkan  s.ayap-sayapnya,  maka  mereka

membariskankcki-kakinya.6ij{;,yaknimerekamengatupkansayap-

data.in AI Iqna I (21790) dan T]aqrib An-Naryr, h.182.
!7 gz.ra `aA Ya'qub pun merupakan g7.ra `aA yang in"/awa/r.r. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam ragr7.A .4#-Jvatyr, h. 182.
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sayapnya ke lambungnya.

Abu   Ja'far   An-Nahhas   berkata,   ``Apabila   burung

mengembangkan  kedua  sayapnya,  maka  dikatakan:  S%cra/  Tapi

apabila  ia  mengatupkan  kedua  sayapnya  hingga  menyentuh

lambungnya,  maka  dikatakan:  gcJcrbz.d7i.  Sebab  ia  menahan  kedua

sayapnya."

Menurutsatupendapat,merekamengatupkansayap-sayapnya
setelah mengembingkannya, jika mereka  berhenti  t6rbang.  Kata

di' itu diathafkan kepada lafazh ,ck;,  yaitu mengathafkan
fi'ilmudhaari'kepaihaisimfaa'il.

gg±; I  "ri.da* ado };a#g me#aAa##}Ja, " yakni tidak ada
yang menahannya di angkasa saat dia terbang kecuali Allah `J4zza wo
Jalla:

'ife..:i.:ft±'J'£l,"SesungguhnyaDiaMahamelihatsegala

sesuatu. "

FirrianAuah:

a

gjgri:JTgusu;.i#;jfo`i+ic,w`Tiiifi€f
©2ufj~f!f

"Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu, yang akan
menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah?

Orang-orang kofir itu tidak lain hariyalah dalam (keadaan)
fcrfz.p«. " (Qs. A] Mu]k [67] : 20)

FimanAllahro'cr/a..jj`3+jic£,tlf|i£;;`f"4fcr%ftj.apofafo



dJ.a);a#gme#jcrdJ./e#Jcrrabcrgl.7"w."IbnuAbbasberkata,"(Maksudnya,

siapakah yang  akan menjadi)  pelindung dan benteng bagi  kamu,

if efi' gJ'SJ;3:hi  `yang  akan menolongmu  selain  :ar:pada
.4//a¢ ycr#g MaAa Pemwrcl*.?, ' yakni yang akan mempertahankarmu

dari sesuatu yang Dia kehendaki pada kalian, jika kalian menentang-
Nya."

Lafacha//.zmditumerupakanbentuktunggal.0lehkarenaitulah

Allah berfiman:  jj` :+ j| u;,Wl |iLi  "DJ.a }J¢#g me|y.adJ. feJlfara
bagz.m%. " Pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang mengandung

maknapengingkaran.Maksudnya,kaliantidakckanmempunyaitentara

yang akan mempertchankan kalian dari adzab Allah,  ¢r±}t gu3 a;
"SelaindaripadaAllahYangMahaPemurah?"

#jj€j& g}  "Orang-orang  kafir  itu  tidak lain
hanyalah  dalam  (keadaan)  tertipu, "  olch aycta;n ya;ng "P"ipT

I

mereka, dengan menyatakan bahwa `tidak, ada adzab dan tidak ada

pulahisab.

Finan]Alfah:

#j,ij4`uj€,'is±atf.®j#ffrTc,dliiii#f
©JJf6

"AtausiapakchdiainiyangmemberikamurezekijikaAllah
menahan rezeki-Nya? Sebenarnya inereka terus-menerus

dalam kesombongan dan menjauhkan dirt?"
(Qs. A] Mu]k [67|: 21)

FimanAllahra'a/a..jf6fr'cs,jl|llii;i"J4/a%i.aprhafaDJ.a
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z.#j.j/cr#g memberz. hamw rezekz., " yakni yang akan memberimu manfaat

di dunia.

Menurut satu pendapat,  memberimu hujan di antara tuhan-
tuhanmuitu,jl::i-®!"Jz.faa4#ofome#a¢a#,"yakniAllah(menahan)

rezeki-Nya.
•li] U1  "Sebenarnya  mereka  terus-menerus, "  ya.kni terus-

menerus dan bersikukuh,

j±; J,  "Da/ow *esom6o#gow, " yakni kedurhakaan, 3;Sj
`` dan mekyauhkan dirt? , " da:ri kebenaran.

FirmanAnah:

¢j>t€j+.c;+:;c;ft;iLf1±±;j¢j>Lgs:cs5.;;cr;;i

©`or`J?jt?
"Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di alas

mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk.ataukah oTang
yang berjalan tegap di alas jalan yang lurus?"

(Qs. A] Mu]k [67]:.22)

FimanAllahro'a/a,~Lrij{j;lgs:g};;+:;f`.A/afaaprfaA
orang yang berjalan terjungkal di alas mukanya. " AI:1ch med]aidlhan
halinisebagalperumpamaanbagiorangyangberimandanorangkafir.

|S: yakni membalikkan kepalanya, sehingga Ldia tidalk dapat melihat
ke depannya, tidak dapat melihat ke sebelah kananya, dan tidak dapat
melihat ke sebelah kirinya, sehingga dia tidak akan tergelincir dan

terjungkal di atas wajahnya. Apakah dia itu seperti orang yang berialan



tegap,seimbanglagimelihatkedepamya,kearahkanannya,dankearah

kirinya.

Qatadahberkata,"hididunia.Bolehjadiyangdimaksuddarinya
adalaliorangbutayangtidakdapatmelihatjalan,sehinggadiamemotong

jalantanpatujuan,tanpapetunjuk,tanpamengetchuiarahyangbenar,
dan tanpa mengetahui jalan yang akan ditempuh, sehingga dia akan

tetap terjungkal di atas` wajahnya. Dia bukanlah seperti orang yang

tegap,sehat,dapatmelihatdanberialandijalanyanglurus."

Qatadahberkata,"Orangituadalahorangkafiryangdijungkancan
karena kemaskiatannya kepada Allah di  dunia,  kemudian Allah

menguripulkannya pada hari  akhirat  (dengan  berjalan)  di  atas
wajahnya."

IbnuAbbasdanAIKalbiberkata,"Yangdinaksuddenganorang

yang berialan dengan teljungkal di atas wajahnya adalch Abu Jahal,
sedangkanorangyangberialandengantegapadalahRasulullah."Tapi
menurutsatupendapatadalahAbuBakar.Menuntpendapatyanglain
adalah Hanzah. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah Ammar
binYasir.Demikianlahyangdikatakannrimah.

`Menutsatupendapat,fimanAllchituumumuntukorangyang

kafir dan mukmin, Mcksudnya, orang kafir itu tidak taliu.apakch dia

beradadiataskebenaranataudiataskebatilan.MaksudfimanAIlahitu
adalah:apakahorangkinrituyanglebihmendapatkanpetunjukataukal
muslimyangberialantegap,seimbangdandapatmelihatjalan,dandia

ft,i.,1,e:S«dtatasjatanyangzurus,„yain\stam.
Dikatakan..4habbacrr-ro/.#Ja`a/¢wcrjfti.Az.(AIlahmenjungkalkan

orangitudiataswajahnya),untukkalimatyangtidakm#fcr'¢ddengan
huruf a/I/. Tapi apabila dia "w/cr 'ad, maka dikatakan: Kcrbbcr*zi//crAw
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/7.woj¢z.fei.(semogaAllahmenjungkalkannyadiataswajahnya),tanpahunf

c''z/

FirmanAIlah:

±ai5fy-TjjL±¢ty-TjgrT*`jiijjf26ig~utdT±.js

©aufr`£.fry
``Katakanlah.. `Dia-lah Hang menciptakan kamu

dair inenjadikare bagi kamu pendengaran, penglibatan
dan hati.' (Tetapi) amat sedikit kamu ber;yukur."

(Qs. AI Mulk [67]: 23)

FLrinan,AI\ah Tia 'ala:  312if cs S i .ut "Katakanlah: `Dia-lah
ya»g me#cz.p/c7kt7»  hamzf '. " Allah memerintahkan Na,bi-Nya untuk
`memberitahukankepadamerekaburuknyapenyekutuanmerekaterhadap

Allah,padarialmerekamengakuibahwaAllahlchyangtelchmenciptakan

mereka.
i    '6iFfflt'3idil') qu31 J=3 "Dan mekyadihan bagi kamu

pendengaran, penglihatan dan hati, " yakhihardi.
'®isfic{}S"quetapi)amatsedikitkanubersyukur."Yckri,

(tapi)`kaliantidakmeusyukurinikmatinidantidckpulamengesakanAllah.
i"givanbck;air.QallamaaAf'aluKadzaoarangsekaliakumelahakan
am/J, yakni aku tidak mengelj akannya.
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FirmanAnah:

i:'O+'ji;6©6;£i3J`,Bua3fyTj7.jfjsc£,tlijl.ri
EI

©de,+i;Jrfoji;j7iiLi
``Katakanlah: `Dia-lah Yang menjadikan kamu

berkembangbiak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah
kamu kelak dikumpulkan.' Dan mereka berkata: `Kapankah
datangrtya ancaman itu jika kamu adalqh oTang-orang yang

bc#ar?'. " (Qs. AI Mulk [67]: 24-25)

FimanAllahra'aJa..gE3iifj.jib;c£,tlii.i"Kaldr#Jch..
`Dia-lah Yang mertyadikan kamu berkembangbiak di muka buni'. "

Yakni,menciptakankanidimckabuni.Demikianlchyangdikatakanoleh
lbnuAbbas.

Menuntsatupendapat,mengembangbiakkanmudimukabumi
dan menyebarkanmu di sana. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu
Syajarch.

'oij±:£lB  "Dan  hanya  kepada-Nya-lab  kamu  kelak

d!.*wmp#/fa#,"agarAllahdapatmemberikanbalasankepadamasing-

masingorang.
:=='#al,i3fll'iL&'ojit``Danmerekaberkata:

`Kapanhah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orarig-orang

);cr#g be#crr.? '. " Maksudnya, kapankch hari kiamat itu dan kapankan
siksaanyangengkauancamkankepadakami?.Inimerupakancemoohan
darimereka.Halinisudahdijelaskanpadapembchasanterdahulu.
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FirmanA]lah:

©46*±*~Oui~L£,BSTi:pri'7rfjJj±
"Katakanlah: `Sesungguhnya ilmu (tentang hart kiamat itu)

hanyapadasisiAlwih.Dansesungguhn);hakuhanyalah
seorang pemberi peringatan yang menjelaskan'."

(Qs. A] Mulk [67]: 26)

Firman Allah  rcr 'o/a..   ST ilprfu.i \=:j.I;   "Ka/crfra#/crA..
`Sesyngguhnyailmu(tentangharihiamatitu)hanyapadasisiAllah'."

Maksudnya, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka:

pengetahuantentangwaktuterjadinyakiamatituhanyaadadisisiAllah,
sehingga selain-Nya tidak mengetahuinya. Padanan firman Allah ini

adalah firman-Nya: ;S3 lip I;:± lfj -U3  ``Kafaha#JaA..  `Sesw#ggr¢#}7a

pengetahuan tentang hart hiamat itu adalah di sisi Allah+I,. " (Qs. AI
A'raaf [7] : 1 87)

FirmanAllahra'o/a:'jrtyfj±ji'®b'f-l£#"Da#Sesw#ggwhprrfu
hanyalah  seorang pemberi  peringatan yang menjelaskan,"  yolk:hi

pemberiperingatandanpemberipelajarankepadakalian.

FirmanAI]ah:

c,tldT,iLfj£¥ij;±f6.,ddt:+i;+±in®j:3fjL=I;

@sSe£-9±,.#
"Ketika mereka metthat adzab (pada hart kiamat) stldah
dekat, muka orang-orang kafiur itu menjadi muram. Dan

"



dikatakan (kepada mereka) inilah (adzab) yang dahulunya
kamzf se/a/« /«emz.»fa-j»z.»f¢»)7a. " (Qs. AI Mulk [67] : 27)

Fiman Allah  ra 'crJa..  in.i :3fD I;IS  ``KeJz.ha me7ieha rue/I.¢af

adzab(padaharikiamat)sudahdekat."La;fazh€±13'jadeLlthmashdar

yang mengandung riakna mwzdrJa/a#, yakni  dekat.` Demikianlah

pendapatyangdikemukakanolehMujahid.

AI Hasan berkata, "Q4aknanya adalah) nyata."

Mayoritas mufassir bexpendapat bahwa mq]ma firman Allah

itu adalah: ketika mereka melihatnya, yarfu adzab akhirat.

Mujahidberkata,"MaksudryaadzabdalanperangBadar."

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah ketika mereka
melihatapayangdijanjikankepadamerekayaitupengunpulansudah
dekatdarimereka.HaliniditunjukanolehfimanAllch:a;{±"Ka7»~
*eJak dl.hump"/fa#. " (Qs. AI Mulk [67] : 24)

IbnuAbbasberkata,"Ketikamerekamelihatanalbunikmereka
sudan dekat.

•l)';;±1S'.±3iiie,`Mukaorang-orangkafiritumenjadi

in"ram,'yaknidilakukanlahpadamukamerekakeburukan."

Az-Zajjaj berkata, "Dinainpakkanlah pada muka mereka itu
keburukan."Yckhi,adzabitumemperbunlkmerekadanmemunculkan\

tandadiwajahmerekayangmenunjukkanataskekafiranmereka.Fiman
Allahiniseperifiman-Nya:

%±; `3S;SS-®jL3JF=S '(±  "Pada hart yang di waktu itu ada
muka yang putih berseri, dan ado pula muka yang hitam muram. "

(Qs. Aali `Imraan [3]: 1'06)



Nafi',mnuMuhaishin;IbnuAmirdanAIKisa`imembacafilman

Allah itu dengan ii+ yakni dengan mengisymam c7focr7"mcr¢ (menjadi

vokal  `e').'8  Semeftara  yang  lainnya  mengkasrahkannya,  bukan

mengisymam,   agar   mudah   diucapkan.   Barangsiapa   yang

mendfocrm7»chkan,makadiamempertimbangkanasalnya.

Firman Allah ra 'oJcr..  -j;±' Lg ;i a,tli liri jfj  "Da#
dikatakan  (kepada mereha)  inilah  (adzab)  yang dahulunya kamtl

seJCIJ#memz.Hfa-m[.nfc!nycl."AIFarra`berkata,"a,afrdi)6j;i;'adalah

berfuki:9i*::;<darikata4d-D#'a."Iniadalahpendapatmayoritasulana.

Maksudnya,yangkamuangan-angankandankamuminta.

IbnuAbbasberkata,"Q4aknanyaadalahyang)kanudustakan."

Thkwilnyaadalah:ini'lah(adzab)yangdahulunyakanumengarang-ngarang

kebatilandancerita-cerita."DemikianlahyangdikemukakanolehAz-Zajjaj.

gz.ro`chkalanganmayoritasadalaha3iif,yaknitanpahuruf
tasydid}9

`   Qatadah berkata, "Q'ermintaan adzab) itu adalah ucapan mereka:
\in,&u±±\:Sb`YaTuhanhamicepatkanlahuntukhamiadzabyang

"IbnuAIJazari-semogaAllahmerahmatinya-berkatadalamragrJ.b4#-IVcnyr,

h. 90, "AI Kisa`i, Hisyam dan Ruwais membaca dengan jj, uaei, £uF,  J?, giv,
I:+* darn cseJ, yakni dengan mengisyman kasrah yang awalnya adalah dfrcrmm¢fa.
Mereka disetujui oleh Ibnu Dzakwan pada I? dan je-. Dia dan dua orahg ulama
Madinah juga menyetujui mereka pada cg-i dan  c+  saja.  Sedangkan yang lain
memurnikan kasrah."

Abu  Hayan  berkata  dalam  j4/ BaAr i4/ h42fAj.f*  (8/303),  "Kalangan  mayoritas
memurnikan kasrah hurufsj.#. Sedangkan Abu Ja'far, AI Hasan,Abu Raja, Syaibah,
Ibnu Watsab,  Thalhah,  Ibnu Amir, Nabi `dan AI  Kisa,  mengisymamkannya pada
dhammah."

"  gz.rcr`crA  dengan  menyukunkan  huruf dal  ini  merubakan  gJ.rcr `crA  yang juga

mwfawafj.r. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam rczgr;.a 4#-IVc[rtyr, h.  182.



di.perwrlf#kfa# bag!. hamz.. ' (Qs. Shaad [38] :  16)."

Adh-Dhchhckberkata,"q'ermintaanadzab)ituadalchucapan

mereka:±~l;£J76;fS\+la>;±:f62,TL±f636ij.Ti\liE;6goj;gl7
`Ya Allah, jik; betul'' (AI  Qur`an)  ini,  dialah yang benar  dart  sisi

Enghau,makahaifanilahkamidenganbatudarilangit'.'(Qs.Al`Arfual

[8] : 32).„

AbuAIAbbasberkata,"Orakna)6;1'adalchfasraJ.jfuwn

ftamumemintaagardisegerakap)."Dikatckan:Da'awfwbi.hadza/afu
mem7.»Ja¢»"/,yakniakumemintanya.Adapunmaknaz.ddr'az.f«adalah

lf ta 'altu ininha.

An-Nahhas berkata, "6;±' dan  ape itu mengandung
makna yang samaJ,  sebagaimana dikatakan gadrra dan /qfadrra,
j4drdan/}adra,hanyasajawazanJ/}8'ahainmemilikimaknasesuin
setelah sesuatu (terus-menerus), sedangkan kata yang sesuai dengan
wazan /a 'o/a ditujukan untuk sesuatu yang sedikit dan jugar yang
banyak.„

Finaniun:

a±jjjJ.T#c+Gj>j3f6:c;j'&T
©*`f*,i;J3

i.®j#-;jf.J:

"Katakanlah: `Terangkanlah kepadaku jika Allqh

mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku,
atau membeTi rahmat keirada kami, (maka kami akan masuk-:-;;;;;;;;i-;;i siapakah .yang dapai inelindungi orang-oTang

yang kaf ilr dart siksa yang pedih? " (Qs. A:i Murk |61|.. 28.

.?iJ;



Firman Allah  ro 'cr/a..  '&7 C#f.®j;:;:jfi¢  "Kafa*a#/aA..
`Terangkanlah kepadaha jika Allah mematikan aku '. " M:cksndnyaL,

katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yakni kepada kaum
musyrikin Makkah yang menghendaki kematian Muhammad, hal ini

sebagaimana Allah berfirman..  g*.T¢;3 rtyJa€£jfri 6J+;?i
``Bahkan mereka merigatakan:   `Dia  adalah  seorang penyair yang

kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya' ," (Qs. Ath-Tha" ES2|..

30)

]ugp filmEm-NyaL, "Tlerangkanlah kepadaku jika kami matt

atau kami dirahmati sehingga aj al kami ditangguhkan, siapakah ya,n`g

dapat melindrngi halian dari siksa Allah. 0leh karena itu, halian tidak

irerlu menunggu kami  dan tidak pula perlu meminta agar hiamat
segera terj adi. "

Ibnu Muhalshin, AI Musaibi, Syaibah, AI A'masy dan Hamzah

menyukunkan huruftyt7 ` yang terdapat pada lafazh: i,20sedangkan

yang lainnya memfathahkannya. Mereka semua juga memfathahkan
tNIufya`pedaREbzh..Cfc;3``Danorang-orangyangbersamadengan
crha. " Namun para ulama Kufch menyukunkan huruf);a ` yang terdapat

pada fiman Allah tersebut,21 kecuali Hafsh yang memfathinkannya
sepertikalanganmayoritas.,

(

ya2:g:I:::a£„::;8aa,?r:"Hfra","i:ju:eubmagya:i:::ad]jj?::azshka#a{a£:j4Te,rgu„Paa{(a2n/798'.;a;::
Tlaqrib An-Nasyr, h.182.

2L gi.ra `aA dengan s#4## huruf };a ` pada lafazh:  :¢i 6£J  ini merupakan gJ.ra `aA

yang juga in"fawc7f;.r. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada dua buku tersebut.



FirmanAIah:

j>±;:6jfadrrf}'9#j.g&i;;fit?Ti.ji
©g*pe

"Katakanlah: `Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami

beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bert_owak_al.
Kelak kamu akan mengetahwi sia[pakah dia yang berada

d¢J¢m *esesar¢# )7¢#g #)/aJ¢ '. " (Qs. AI Mulk [67] : 29)

FimanAllahra'¢ha..3#;i;Jd?33'3¥jrtytil:;+£Ti.ut
" Katahanlah:  `Dia-lah Allah Yang Maha Pe,nyayang, kami beriman

kepada-Nyadankepada-Nya-lahkamibertawahal.Kelakkamuakan
mengetahui'."

AI   Kisa`i   membaca   lafazh   itu   dengan  hhruf  }ia`

„crsa}Ja '/amww#aJ, yakni dengan menggunckan kalimat berita.22 Dia

juga meriwayatkan gz.ra`aA itu dari Ali. Adapun yang lain, mereka
membacanyadenganhuruffa`(bjfi=:i),yckniqenganmenggunakan
kalimatdialog.FirmanAllahitumerupakanancananbagimereka.

Ditanyakan:  mengapa Allah mengakhirkan rna/`'z// (objek)

lafazh tf I: "Kaml. berz.ma# " dan mendahulukan maf'ul lafazh t±r35'
c.Kami.bertowakhal".

Dijawab: Sebab lafazh til; "Kami. berl.ma# " itu merupakan

sindiranterhadaporang-orangkafirsaatlafazhitumunculsetelahmereka

22  g[.ra `crA  dengan huruf );a ` merupakan gjra `aA yang juga mwfawafJ.r.  Hal  ini

sebagaimana yang telah dijelaskan pada kedua buku tersebut.

+?+



disebutkan, sehingga seolah-olah dikatakan: kami beriman dan kami

tidakkafirsebagimanakaliankafir.SelanjutnyaAuahberfiman,rfj3'#j
"dan kepada-Nya-lah kami bertawakal, " seca,ra.Ich:usus, dimana,kain

tidakbertawakalkepadasesuatuyangkalianbertawakalkepadanya,yaitu

pembesar-pembesar kalian dan harta-harta kalian. Demikianlah yang
dikemukakan olehAz-Zamakhsyari.23        `

FirmanAIlah:

©#:,-12 33-ca;f'Oji;;jf.u3
"Katakanlah.. `Iterdngkanlah kepadaku jika sumbeT

air kamu`menjadi kering; maka siapakah yang
akan meridatangkan air yang mengalir bagimu? '."

(Qs. A] Mu]k [67]: 30)

FiriranAILchlta'ala:'F3;:i.ut"Kata.kanlah..`Eeranghanlch';'
whaisekalianorangQuralsy,15;;;g[a2f.oj"/..has#mberaJ.rham#
me#/.ndJ.ferj#g,"yaknikeringdanhilangdidalamtanahsehinggatidak

dapat diambil timba, dan saat itu air mereka bersumber dari dua sumur:

Sumur  Zamzam  dan  Sumur  Maimun,  S)¢3: 2-l£,£±,;t`c+;   "McrA¢

siapahahyangakanmendatangkanairyangmengalirbagimu?,"yalndi

yangmengalir.DemikianlahpendapatyangdikemukckanolehQatadah
• dan Adh-Dhahh*. Mereka pasti akan berkata, "Tidak ada yang dapat

mendatangkan air itu kepada kami kecuali Allah." Maka katakanlah

kepadamereka,"Mengapakalianmenyekutukanorangyangtidakdapat

Z3Lih..4/Kcrs)/a)/a/(4/125).



mendatangkanalritukepadakaliandenganAllah?"

Di:katakan.. Ghaara al maa `u yaghauru ghauran (air kering) .

j4Jgfaa"radalahcrJgfoaa`z.r(yangkering).Dengandemikian,iadisifati

dengan mas#cJar untuk "#ba//clgflafo,  sebagaimana engkau berkata:

Rajulun adlun wa ridhaan (orang yang adil dan legowo). Ha.i hi
sudah dijelaskan dalam surah AI Kahfi.24 Substansi masalah ini pun

a/framdzf/i.//chsudahdijelaskandalansurahAIMu`minuun.25

„a,.rya„gD;n;:::;,¥¥addr¥chm(n:;;iasg:ngcka,fiy=gand:;:+:'[,go;::i
mata.Dengandemikian,lafazhcng:ituadalchkatayangsesuaidengan

P

warmmof'ulun.

Menurut satu pendapat, kata cng: diambil dari: "a 'a#a aJ
maa`w/Hi.rba#yat/,yaknibanyak..Jik:berdasarkankepadahalini,

mckalafazhce:itusesuaidenganwazan/z7'z.I./ain.
P

DarilbnuAbbasjugadiriwayatkanbahwamalmafimanAllah
•irfu ardalalh:. maha siapakah yang ahan mendatangkan air yang towar

bagimu?. "allaha a 'lam.

24 Lih. Tafsir surah AI Kahfi, ayat 41.
2S Lih. Tafsir surah AI Mu`minuun, ayat 18.
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Menurut pendapat AI Hasan, Ikrimah, Atha dan Jabir, surah
ini adalch surah Makiyyah (diturunkan di Makkah).

Namun Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa dari awal
sanpai firman Allah: ©.£jfiijl j3 ,i:+i  "Ke/a* a*¢» KamJ. berJ.
/a7Idcr  d!.a  di.  be/a/a!./#)/aJ, "  (Qs.  AI  Qalam  [68]:  16)  adalah  surah

Makiyyah. Sedangkan setelah firman Allah itu sampai firman Allah

Ta'ala:   ©'o;1:±.13g.f':S   " --..   Iebih   besar  jika   mereka
me7!ge/cJ¢wJ., "  (Qs.  AI  Qalam  [68]:  33)  adalah  surah  Madaniyah

(diturunkan di Madinah). Setelah firman Allah itu sampai firman Allah:
'®is§i"merekamenulis(padanyaapayangmerehatetaphan),"(Qs.

AI Qalam [68]: 47) adalah surch Makiyyah (diturunkan di Makkah).

SetelahfimanAllahitusanpalfimanAllah:®€ky2JT6?"rermaJwt
ora#g-orcr#g );a#g Jfocr/I.A, "  (Qs~-AI  Qalam  [68]:  50)  adalah  surah

Mad.aniyyah. Adapun sisanya adalah surah Makiyyah. Demikianlah

yangdikemukakanolehAIMawardi.26

26 Lih. TafsirAI Mawardi (6/59).
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*JfrcFi:?TSi*.
J~

FirmanAllah:

©,9friE5ife&f~[©6fiitjjfr.T5c.
©gJi=ri,££idi'3#

"Nun, dead qalam dan apa yang mereka tulis, berkat
nikmat Tuhoinmu kamu (Muhammad) sekati-kali bukan
orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar

terdapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya."
(QS. AI Qalam [68]: 1-3)

FimanAllahra'a/a,jijTB&`i"IV%deml.gaJam."

AbuBakar,AIMufadhdhal,Hubairap,WArsy,IbnuMuhaishin,

IbnuAmir;AIKisa`idanYa'qubmengidghankanhurufnunyangkedua
dari sisi abjadnya kepada huruf iya# (baca: #clw/,27 sedangkan yang

lairmyamengizhharkannya®aca:in»).

IsalbniUmarmembacafirmanAllchitudengan/z7JhaAlafazh

.jilt(baca:wa/ga/ama/,28seolahdiamenyinpanfl'I./a[atakeria).Ibnu
Abbas,, Nashr dan lbnu Abi lshak membacanya dengan kasrah lafazh

27  gi.rc7`aA  dengan  i.dgAam  merupakan  gf.ra`aA  yang  mi/owe/I.r.  Hal  ini

sebagaimana dij elaskan dalam ragri'b i4»-Ivas)Jr, h. 52.
28 97.ra `aA ini bukanlah g7.ra `aA yang in.fowofJ.r.

eED



jfjT(b¢ca..wer/g¢/amz.),karenam.enyimpanhurufoasam.Sementara
Harun dan Muhariind bin A£§-Sainajqd`' m€thbaca lafazh Jij7  itu
dengan dhammah ®aca... wal qalamu) .29

TerjadiperbedaantentangtakwilfimanAllahitu(IV##):

Mu'awiyah bin Qurrah meriwayatkan dari ayahnya, dimana
ayahnyamerafa'karmya(menganggapberasaldariRasulullah)kepada

NabiSAW,bahwabeliaubersabda,?}'J:i]'-"IVw#adr/afapapa#
dari'cahaya."30        -

Tsabit AI Bunani meriwayatkan bahwa - adalah wadah
tinta.PendapatinipundikemukckanolehAIHasandanQatadah.

AIWalidbinMuslimmeriwayatkan,diaberkata:MalikbinAnas

menceritakankepadakamidariSunaybudakAbuBakar,dariAbuShalih

As-Saman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku pemah mendengar
Rasulullah SAW bersabda,

@'j di;i :,3fu, -#j

t;  :]j Ldi G3  :]b:'oL+i'

Jfj Jf rif 3f afd'l j! i.d 3 ,23 -.i
lL

|! .a;#°l fJ±` j! #; dy3
ffi', Gfr: ji

_,

LI  - HE

rl ij; rfao,
+*  S,ie3 #3 ap 5d'; :I;:i ife :±fe a :3®.I ]fa;

t#j;*at9dy3tiif;*ardy
29 gf.ro `aA ini pun bukanlah gI.ra `a^ yang mzf/awaf7.r.
3° Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (4/401 ) dari rtwayat

lbnu Jarir, dan lbnu Katsir berkata, "(Hadits  ini adalah hadits) "#rgcr/ GAarl.a."
Hadits ini pun dicantumkan oleh AI Alusi dalam j}#A ,4/ "c! 'a#.. (9/137).

_:4



"HalpertamayangAllahciptakanadalahqalam(pena),lalu

DiamenciptakanNunyaituwadahtinta.ItulahfirmanAllah

Ta'ala:  `Nun, demi Qalam. ' (AI Qa\am |68|..1). Setelah itu

Allah berfirman kepada Qalam  a)ena):  `Tulislah! I Qalam

®ena)berkata,`Apayangakansayatulis?'Allahberfirman,
`Apa yang telah dan ahan terjadi sampai hari kiamat, baik

ituamalperbuatan,ajal,rezeki,ataupunjejak.'MnkaQalam

(pena)  pun menulis  apa yang akan terjadi  sampai hari
hiamat. Setelah itu mulut Qalam toena) ditutup, sehingga ia

tidak dapat berbicara, dan ia tidak akan berbicara sampai
hart hiamat. Setelah itu Allah menciptahan akal, lalu (Allah)

yqng Maha  Perkasa bprfiirman  (kepadanya),  `Aha  tidak

pernah menciptakan makhluk, yang paling Aha banggakan
daripada  engkau.  Demi  keperkasaan dan kemuliaark{KIA,-t_,

sesunggguhnya Aha akan benar-benar meny`erxpurnakanmu

bagi orang yang Aku cintai,  dan sesungguhnya Aku ahan
benar-benar  mengurangimu bagi  orang-orang yang Aha
benci,I.'                                +                                 i     .,                      (      ,,--- J.   A

AbuHurairahberkata,`:RasulullchSAWkemudianbersabda,
.,                              .1-.-'`ct   ,-,-,-,-.                 `       ,`-,:;t=,,

i ,,.. +      i,                     ;.f           .-r``        ;

±ti;`*€3ap,ii±*ffr.^rd,irlf
•`.\=`                  .±*

a   ` Manusia 'jang paling sefliSurna dhalrtyd`adalairf rung paling

taat dari mereha kepada Allah dan paling rajin diy chta+a
>  mereka.nendati-trya'."l.                       .`  ,   ,:``  i      `.I

3. Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/400) dari riwayat

Ibnu Asakir, namun redaksinya sedikit berbeda dari -aba ya`ng`'t6-rtera di-sini,` dan

padahaditsyangdiriwayatkanolehlbnuKatsiritutidakadaredaksi:....y.al:+±i
"Manusia yang paling sempurna ..:. "

+i7



\ ,'Diriwayatkan dari '`Mujahid; dia, berkata, "IV## adalah ikan

yang`beradadibawahbumiyangketujuh."Mujahidberkata,"Sedangkan

gaJam adalah ,alat untuk menulis dzikir." Demikian pula pendapat

yang:dikemukakanolehMuqatil,MurrahAIHamdani,AthaAIKharani,
As-Suddi, dan AI Kalbi: "Sesungguhnya Nun adalah ikan yang ada di

` bawahbuni.»32

AbuZhabyanmeriwayatkandarilbnuAbbas,diaberkata,"Hal

pertama yang Allah ciptakan adalah gcr/crm (pena), lalu Qalam toena)

punineriulisapayangakanteriadi.SetelahituAllahmengangkatunpair,
danmenciptckanlangitdarinya.SetelahituAllchmenciptakanNundan

menghanparkinbumidipunggungnya.Makabumipunterbentang,laluia

dikokohkandengangunung-gunungdansesungguhl|yagunung-gunungitu

akan corigkak terbadap bumi."33  Setelah itu Ibnu Abbas membaca:

fat-"Nun, demi Qalam. "
AIKalbidanMuqatilberkata,6fr`famaikanfuadalalBahmut."

Penyairberkata,

u-~ji#.I fe ¢r; ii3       t-*jzi #+I;fe,e
`"Men±apaairmelihathaliansemuaterdiam.

DeiriAllah,TuhanhatelahrmenciptahanBahmut."

AbuYaqchandapAIWaqidibehafa,"Ofamaihaituadalch)
haym".

Ka'ab berkata, "Oramanya adalch) Lutsutsa." Ka'ab juga
bckata,"avanianyaadalch)Balhanutsa"Ka'abberkan,`Sesungguhnya

" Ungkapan ini tidak benar.
3] Ungkapan ini je]as termasuk israi]jyat yang tersebar di berbagai kitab tafsir.



Iblis bersusah payah masuk ke dalam ikan yang bumi berada di atas

punggungnya.Ibliskemudianmembisikamyadanberkata¢epadanya);
`Tchukahengkauakanbinatang,pepohonan,bumidanyanglaimyayang

adadipunggungmu,wahaiLatsutsa?Seandainyaengkaumengucapkan
mereka, niscaya engkau akan dapat melemparkan mereka semua dari

punggungmu.'Layutshendakmelakukanitu,namunAllahmengutus
binatangkepadanya,lalubinatangitumasukkelubanghidungnyadan

sampaikeotaknya.Ikanitukemudianmengadukanbinatangtersebqu

kepadaAllah`J4zzawaJcr//cr,laluAllahmemberikanizinkepadanya,

sehinggabinatangitupunkeluar."

Ka'abberkata,"DemiAlla]Lsesungguhnyaikanitudapatmelihat

binatangitu,danbinatangitupundapatmelihatnya.Jikaikanituhendak
melakukan perbuatan itu, maka binatang itu akan kembali  seperti

semula."34

Adh-DhahhckmeriwayatkandarilbnuAbbas:"Sesungguhnya

IVw#adalahhutterakhirdaribeberapahuniforangterdapatpadalafazh)

cPJt.Allahberfirman:`jjl,rdan®.'.(Ituadalahlafazh)cpj`yang
texpotong-potong."

IbnuZaidberkata,`NunadalahsumpahyangdengannyalahAuah

ra 'a/a bersunpch. "

IbnuKaisanberkata,"Nunadalchpembckaansurah."

Menurut satu pendapat, Nun adalah nana surah.    `

AthadanAbuAIAliyahmengatakanbahwaNunadalahawal

34 Keterangan ini pun jauh dari benar.
I Jika dibaca dari kanan ke kiri, maka j`, r dan dan ® itu akan menjadi: e  r  Jl

yang terpotong-potong.  Penerjemah.

Jilt



nana Allah:  j:4J`  (Maha Penolong),  j}'  (cahaya), dan  +U'  (Maha
Penolong).„

MuhammadbinKa'abberkata,"Allahbersumpahdengan.j:4J€

(pertolongan-Nya) yang akan diberikan kepada orang-orang ;ing
beriman,danitumerupakansebuahkebenaran.Penjelasarmyaterdapat

dalamfimanAllahr¢'aJa..©be#.TJds'\:I;1=;693`Da#KamJ.
selalu berkewof iban meriolong orang-orang yang beriman.' (Qs. A][-

Ruuri [30] : 47)."

Ja'farAsh-Shadiq.berkata,"Iaadalahsalahsatusungaidisurga

yangdisebutNun."

Menurut satu pendapat, IV"» adalah yang diketahui sebagai

bagiandarihuruf-hurufmzf}.owaiurufabjad).Sebabjikatidakdemikian,
maka ia merupakan bagian dari huruf-huruf m« 'rab thunfyang dapat
menerimai'rab).

PendapatinimerupckanpendapatyangdipiliholehAIQusyairi

AbuNashrAbdurrahimdalamtafsimya.AIQusyairiberkata,"-Sebabmin

(tj) adalah huruf yang tidak dapat menerima i'rab. Jika ia adalah kata
yangsempuma,makadiaakandiberikani'rab,sebagaimanalafazhjij-t
diberikani'rab.Dengandemikian,iaadalahhurufhijaiych(abjad)seperti

semua thuruf) yang terdapat di awal surah."

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka dikatakan bahwa
Nunndalchnanasurah,yalmiinilahsunhNun.SetelchinAllahberfiman,

Jij.TB "Demz. ga/arm, " yakni Aku bersunpah dengan ga/arm, sebab ia
dapatmemberikanpenjelasansepertilidah.Sumpahitumengenaisemua

ga/crm yang digunakan menulis oleh makhluk yang ada di langit dan
makhlukyangadadibumi.Temasukkedalampengertianitulahucapan

AbuAIFathAIBusti:



ifij flol '+; if :3L;3        +jf+,t}; ]ri;;fdyi +f\;;

frfu°i;+ffui€df7i¢ull c:ri              ¢±73i¥,+q°\i#u#
Jika suatu hart para ksatria bers"mpah dengan pedangnya

terhadap _.musuhnya yang mendatang:kqn kemuliaan dan

penghormatan,

maka (sesungguhnya) pena kitab dapat memberikan kemuliaan
•i dan keluhuran_

di sepanjang m`asa, karena Allah telah bersumpah dengan ppna.

Parapenyairmemilikibanyakbaityanglebihmengistimewakan

penadaripadapedang,diantaranyaadalahbaityangtelchkanisebutkan
di atas tadi.

Ibnu Abbas berkata, "(Firman Allah) ini merupakan sumpah

denganga/ari®ena)yangdiciptckan-Nya.Allchkemudianmemberikan

perintchkepadaqalam,laluiapunmenulisseriunyangakanteriadisampai
harikiamat.Iaadal'ahqalamyangterbuatdaricahaya,danpanjangnya

sepertijarakantalalangit danbumi."        `

Menurut satu pendapat, Allah menciptckan qa/¢m, lalu Dia

memandangnyasehinggaterb6lahmenjadidunbagian.Allahberfirman

kepadanya,"Catatlah.''Qalambertanya,"Apayangakansayacatat?'+'

Allah berfirman, "Apa yang akan teljadi sanpai hari kianat." Qalan
kemudianmencatatdiLauhAIMahfuch.

AI  Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit berkata,  "Ayahku

memberikanwasiatkepadakusaatakanmeninggaldunia.Diaberkata,
`Wchaiputraku,bertakwalahengkaukepadaAllahdanketchuilchbahwa

engkau tidak akan pernah menjadi bertakwa dan tidak akan pemah



mepcapai pengetahuan (yang sesungguhnya) sampai engkau beriman

kepad;`Allin`semata,¢ugaberiman)kepadatakdiryangbaikdanyang

bpruk.AkupemahmendengarRasulullahsAwbersabda,

c;i  9+i  t:  :Jti;  {;rdi  :ij' Jds irfu.I  &i ;jf  a  J3f got

tL; ±fui dr; i peel 6'jij .;iiot *rf 'jri; t:Tjrf

J.:fyi j! J`6, I GJ 3is~
" Sesungguhnya hal pertama yang Allah ciptakan adalah

qalam  (pena).  Allah  kemudian  berfirman  kepadanya,
`Tulislah. ' Pena bertanya, `Apa yang akan saya tulis? ' Allah

berfirman,  'Tulislah takdir. ' Maha pada saat itulah qalam

(pena) mencatat apa yang telah dan akan terjadi sampai
selama-lamanya."35

IbnhAbbasberkata,"HalpertamayangAllahciptakanadalah

qalan®ena),laluAllalmemerintahkannyaurfukmencatatap'ayang
akan teriadi. Qalan kemudian mencatat ulari apa yang dicatatnya:

:TS i-l*iii  `Binasalah kedua tangan abu L;hat. I (Qs. AILinb
[111]:  I)„

Qatadah berkata,  "ga/am adalah nikmat dari Allah untuk
hanba-hariba-Nya."

Selain itu, Qatadah berkata, "Allah menciptakan gaJam yang

pertaina, lalu go/am mencatat apa yang terdapat di dalam dzikir dan

35HR.At-Tirmidzipadapembahasantafsir,5/424,no.3319,dandiaberkatatentang

hadits ini: "{Hadits) ini adalah hadits Aascz# gAarj.a." Hadits ini pun dicantumkan
oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (4/401 ), dari riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi,
dan Abu Daud pada pembahasan sunah dalam Sci#cr#-nya.



meletakannyadiatasArsy-Nya.SetelahituAllahmenciptakanga/am

yangkeduauntukmencata`t(apayangakanterjadi)dibumi."Halini
sebagaimana yang  akan dijelaskan nanti pada surah:  `±J;±?I,`! ijT
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu." (Qs. AI Aha.q [96|.. \)

FirmanAIlahTla'ala,'o.;£±C:3"Danapayangmerekatulis."

Yini,danapayangmerekatulis.Yangdimaksuddenganmerekaadalah

para malaikat  yang  mencatat  anal  perbuatan  an'ak  cucu Adam.
DemikianlalpendapatyangdikemukakanolehlbnuAbbas.

Menurutsatupendapat,danapayangmerekatulis,maksudnya

manusia,sertaapayangmerekasalingpalhami.

IbnuAbbasjugaberkata,"(MaknafirmanAllah):bu;i:{l;i
`Da#crpa}Jcr#gmerehaJWJ!.s,'adalahapayangmerekaketahui."Huruf

1; adalah a Mcrwsfoww/crfo atau I rmas#dcrrJ.ycrfo. Yakni, *!33bi*3 (yang

merekatulis)atau*7hi.3\(tulisanmereka).Yangdimaksudolchkalimat

firman Allah itu adalah semua orang yang menulis atau menyimpan.
Namundalamhaliniterdapatsilangpendapat.

FimanAllahra'aJa,g;;+#b}::g6f-a"BerfaJroI.fro"
Tuhanmuhamu(Muhammad)';ekal;k;libuhanoranggila."fir"n
Allahinimerupakanjowcrbqasam¢awabansumpah).FirmanAllahini

punmerupakankalimatnegatif.Dalamhaliniperludiketahuibahwa
orang-orangmusyrikitupemahberkatakepadaNabiSAWbahwabeliau

giladanadasyetarmya.InilahucapanmerekayangterekamdalamAI

Qur`an:  ©'o;;;j'jb`;3i73j£ 'Jj G,tli ¢.`l£=   "Ha}.  ora'J.g )/a#g
iiturunkfAIQur`aniepadanya,'sesungguhnyakamu,benar-benar
;ra#g ycrJ?g gz./a. »  (Qs. AI  Hijr  [15]:  6).  01eh karena  itulah Allah

menurunkan bantahan terhadap mereka, sekaligus pernyata,an bahwa

ucapan mereka adalch dusta.



Allah berfirman,  g;;+£J;5 3:is£Ji-a  "Berfrof #J.fr"
Tuhanmu  kamu  (Muhammad)  sekali-kali  bukan  orang  gila."

Maksudnya, karena rahmat Ttharmu. Sebab maknaIvr. 'maA di sini adalah

rahmat.NapiunkataIVJ.'maAinipunmengandungkemungkinanyang

kedua,36 yaitu bahwa kata IV!. 'mafo  di  sini  berarti  gascrm  (sunpah).

Perkiraan susunan kalimatnya adalah: b:}a;!  el;:3  :ii;i  'cJ9i 6 "Engkau,
demiNikmatTuhanmu,sekali-kalibukanlahorangyanggila."Sebabwcz2/

dan bc7 ` adalah sebagian dari hurufqasam (sumpah). `     _

Menurutsatupendapat,¢alimatfimanAllahitu)adalchsaperti
engkan be;ckata... Maa Anta Bimaifnuunin, wa alhamdulillah (engkan

bukanoranggila,alhandulillah).

\  Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah: engkau bukanlch

orangyanggila,dankenikmatanadalahmilikTulranmu.Haliniseperti

ucaipain meleka:. Subhaanaha Allahumma wa bihamdiha (Maha suci

Engkau ya Allah,  dan dengan memlyi-Mu). Yalwi, all:Lamdullllah.

ContohnyaadalahucapanLubaid:

€i`rjt;;a j;j3      t,::±ap i; Liiji jt,;jfj
Aku sebatang kara di dunia harena kehilangan keluargaku,

Bahkan tetangga pun berpisah denganha, toadahal dia) adalah
tambatartypelindung yang bermanf oat.

Yalhi,'*j':j{)``padahaldiaadalahtambatan/pelindrng."

Hurufba`yangterdapatpadalafazh:j+b3;i3"Berfaf»J.froq/
r#A¢#m#,"terhubungdenganlafazh9;i+"ora#ggJ./a"dalamhal

'6KeduamaknainidicantumkanolehAIMawardidalamtafsirnya(6/61).



membuntkalimatmenjadinegatif,sebagaimanaterhubungdenganlafazh

g¢crcr¢/dalamhalmembuatkalimatmenjadipositifpada.ucapanmu:+jsis ':±J;;.') -a:i». '::;jj\  CCBerkat  nikmat  Tuhanmu,  Engkau  adalah  Qrang

)/crng /cr/crj.. " Posisi lafazh: £J;i3 -;:is  "Berfaf #z.frocrf r%frcI#m%, " adalah
#crsfrcrb  karena  menjadi  .Hcrcr/,   seolah-olah  Allah  berfirman:
€±rfu{ C=J;i£ \iiii a:Sii2+ i:J'i 6 "Engkau bukanlah orang yang gila, saat

engkaudiberikrikeninatanitu."

FirmanAllahra'a/a,lffydi'S#``Sesw#ggch#yabagi.ha"w
be7Iar-be#crr ferchpcrfpcrhaJ¢ );crjcg besar, " yakni terdapat balasan.atas

bebankenabianyangepgkautanggung,gp±i:L3;"yaJqgfz.dakp#f#L5-

pwJ#s7q)/a,"yakniyangtiadaputus-putusnyadantidakakanberkurang.
Dika,ta.kz\n..  Manantu  al  habla  (Aku  memutus  tali),  j±ka.  a.ku

memutuskarmya.Dikatckan:ZJcrb/w#ma#z.I.J?w#/fcrJJ.);any/exp#fwsJ,jika

tali itu tidak kunt.

Mujahidberkata,"quaknafimanAm):pui=riadalahyang
tiadaterhitung."

AIHasanberkata,``quaknafirmanAllah):gp±::Ja;adalchyang

tiadaterkeruhkanolehketerputusan."DemikianlchyangdituturkanAI

Mawardi.37PendapatinimerupakansubtansipendapatMujahid.

FirmanAnah:

©fe¢#ji'Of-B
``Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang

¢gwHg. " (Qs. AI Qalam [68] : 4)

37 Lih. Tafsir AI Mawardi (6/61 ).



Mengenai ayat ini dibahas dua masalah:

Perfam¢.. Firman Allah ra 'a/a..  ¢a;pl; {j;j'jfj3  "Da#
sesungguhnya hamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. "

IbnuAbbasdanMujahidberkata,"(Allahberfirman):¢;{j;j'
`be7Iar-bc#arberb#dJ.pe*erfJ.,yakniberad;diatasagamayangagung

dariberbagaiagama,d'imanatidakadaagamayanglebihdisukaidan

diridhaiAllahdaripadaagamaitu."

Dalam S*aft;.¢ M#S/i.in diriwayatkan dari Aisyah bahwa budi

pekertibeliauadalahAIQur`an.

AlidanAthlychberkata,"BudipekertiituadalahbudipekertiAI

Qur`an."

Menurut satu pendapat, budi pekerti itu adalah kelembutan
beliauterhadapunmatnyadanpenghomatanbelinterhadapmereka.

Qatadahberkata,"BudipekertiituadalchperintahAllchyang
belianlaksanakandanlaranganAllahyangbeliaujauhi."

Menurut satu pendapat, maksud firman Allah itu adalah:
sesungguhnya engkau mempunyai watak yang mulia. AI Ma;wardii38

berkata, "Pendapat inilah yang kuat. Sebab hakikat j4/ K*#/#g dalam

bahasaArabadalahetikayangdimilikiolehmanusiapadadirinya,yang

dinamakandenganKha/#g.Sebabetikainimenjadisepertifisika]awaan

sejaklahir`)padadirinya.

Adapunetikayangsudahtercap/tertanamkuntpadadirinya,ini
Erdalch al  khiim as-sijjiyah  (watak) dan ath-thabi 'ah (ta.hiat). Kata,

a/ fr*i.r."  ini  tidak  ada  bentuk tunggalnya.  Kfa!.j.in juga mefupakan

"Lih.TafsirA]Mawardi(6/61).



namasebunhgunung.Dengandemikian,A/K¢w/"gadalahwatakbuatan

(hasilrekayasa),sedangkan+4/K¢[.I.madalahwatakasli(bawaansejak
lahir).

AIA'asyitelahmenjelaskanhalitudalansyaimya.Diaberkata,

5irfyi q+al a.sG3         Ljp.i i;* I:;a:i.I 3; I;!'j_                                                      ,                                           ,

`Apabila dermawan hikir terhadap budahaya,

Maka althlaknya telah kembali kepada tabiatnya. '

Maksudnya, ckhiaknya telch kembali kepada tabiatrrya."

Menurutsaya(AIQurthubi),haditsyangdiriwayatkandari

AisyahdalamSfocr¢r.*"ws/!.mitumerupckanpendapatyangpalingkuat.

AisyahjngapemahditanyatentangKhaiJ#gbeliau,laludiamembacafiman
Am:

#7 g; .+ ir,utB  ® a;;i .r£+a; j .+ ir,jl  © 6*#T gif i;
® 6Jfjj£ .r#j#, .+ de~tllB  ® 6Jqus !jT3P, .+ orb  ® <,j±?i:
jw,`;:TJjj±tcris®drj;#.drf,S.d;;i;ja:C3f.r#'j3f8;fj

j;£a.,utj©a;ij.p,TLj?j-+¢;;;q-+de,dtB©aD3dT*`±ip`b£6

®aj3rjT*ap'bi®aJst£.rf,`#
C.Sesungguhnya  beruntunglah  orang-orang yang beriman.  (Yaitu)

orang-orangyangkhasyu'dalamsembakyangnya.Danorang-orang

yang menjauhkan dirt dart  a)erbuatan dan perhataan) yang tiada
berguna.Danorang-orangyangmenunaikanzakat.Danorang-orang

yangmenjagakemaluannya,kecualiterhadapistri-istrimerekaatau
budak yang mereka milihi.  Maha sesungguhnya wiereka dalam hal



ini tidda tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka

itulah orang-orang yang. melampaui batas. Dan orang-orang yang

memelihara  amanat-amanat  (yang dipihalnya)  dan janjinya.  Dan

orang-orang yang  memelihara  sembahyangnya.  Mereka  itulah
ora#g-ora#g);cr#g crha# metlyarz.sl.. " (Qs. AI Mu`minuun [23] :  1 ).39

Aisychjugaberkata,``Tidakadaseormgpunyangbudipekertinya

lebihbaikdaripadaRasulullahSAW.Tidakl\ahseseorangdarisahabatnya

ataukeluarganyamemanggilnyakecualidiamenjawab:J4hame7»e#efA7.

pcr#gg7./a#m#.   0leh  karena  itulah  Allah  ra'cr/cr  berfirman,

;rf e * `ffl chTB  `Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi
peferfz.yo»g agzfng '. " @alam firman Allah ini) tidak disebutkan: budi

pekerti yang terpuji, sebab Nabi SAW mempunyai bagian yang sangat
besarterhadapnya.

AI Junaid berkata, "Bridi pekerti beliau disebut agung, sebab
beliautidekmempunyalkeinginnkecualiteahadapAllah."

Menurut satu pendapat, budi pekerti beliau disebut agung,
karenaakhlakyangmuliaterhimpunpadadiribeliau.Halihiditunjukan
oleh Sabda beliau:

jirfyii7deii-dyOjif&,.0±
I,

`` Sesungguhnya Allah mingutusku untuk menyempurnakan

kepada akhlak yang mulia. ''`°

39 Hadits Aisyah:  Bwdi. peferfr.  be/i.aw  oda/aA .4/ g#r`a#, " diriwayatkan  oleh

Muslimpada pembahasan shalat orang-orang yang musafir, tab : Himpunan Shalat
MalamdanOrangyangTidakMelakukannyakarenaTertiduratauSakit,(1/513).

4° Had`its dengan redaksi yang ,sedikit berbeda, diriwayatakan oleh lm'am Malik

pada pembahasan budi pekerti yang balk, bab: Hadits tentang Budi Pekerti yang
Baik(2/904)danAhmaddalam,4/"wS#ad(2/38l).



Menurut satu pendapat, budi pekerti beliau dinamakan agung

karena beliau melaksanakan pendidikan Allah terhadap beliau, yaitu

firman-Nya:  © <ng!rf{:fg£ ;afi5t}#"9 ;iB Jii.i +   "JadJ.Jafr
enghaupema'Ofdansuruhlahorangmengerjahanyangma'ruf,serta

berpalinglahdaripadaorang-orangyangbodoh."(Qs.AIAIIaitr£T7|..

199)

Diriwayatkanbahwabeliaubersabdfty"Thankut-elahmendidikku

dengan pendidikan yang baik, ketika Dia berfirman:  +iB jib.T ;i

rfeJbfaSfflu,`Jadilchenghaupema'ofdans_uruhich
orangmengerjakanyangma'rufsertaberpalinglahdaripadaorang-
orcr#g );aJ¢g bocJo#. ' (Qs. AI A'raaf [7]:  199). Ketika aku menerima

pendidikan itu dari-Nya, Dia berfirman:  ±}ajii {j=j'ed#  `D"
sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung'. "

jKed#a..At-TirmidzimeriwayatkandariAbuDzar,diaberkata,
"Rasulullah SAW bersabda,

ial dci3 qi:J€ ;i:=ja) ;gJl g!fj :i+ I:i; '&1 d€l'                          ,              :;i J=1

`Bertakwalah engkau kepada Allah di  manapun  engkau

berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaihan, niscaya
kebaikan akan menghapus keburakan itu.  dan bergaullah
engkaudenganmanusiadenganbudipekertiyangbaik'.''''

4'  HR.  At-Tirmidzi  pada  pembahasan  ber.bakti,  bab:  22.  Ad-Darimi  pada

pembahasansikaplemahlembut,bab:74,danAhmaddalamA/M#s"ad(5/153).



A{-Tirmidzi  berkata,  ``(Hadits  ini  adalah)  hadits  Aascr#

shahih:,

Diriwayatkan  dari  Abu Ad-Darda,  bahwa  Nabi  SAW
bersabda,

®e!3 i+i j{± :r };\jjj.I i;;; #31°i ,.i3r i :):;i ;a;±, i;
S,

;tfjj, frti', Jal` &,
`, <     "Tiiidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan

seorang inukmin pada hari hiamat  daripada budi pekerti

yang baik, dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci
orang yang mengerjakan  perbuatan  dan  mengatakan

perfafca# };a7®g fajl.. "42 At-Tirmidzi  berkata,  "(Hadits  ini
adalah) hadits hason sha*!.*."

Dari Abu Ad-Darda j,uga diriwayatkan, ,|dia berkata3  ```Aku

mendengar Nabi SAW bersabda,"

•e!3 .jkji ; + Ji!f ,ei*l i aj!' :.d
'.6ini3f*iLtGi;;i,®;gj'jfu.,cii

_     ,         ,

+I;
-t..
_,

`Tidak ado  sesuatu yang diletakkan  dalam  timbangan,

yang lebih berat  daripada budi pekerti yang baik,  dan
sesungguh:nya orang yang memilihi budi pekerti yang balk
itu  benar-benar  dapat  meraih  derajat  orang  yang

42 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan berbakti, bab: Hadits tentang Budi Pekerti

yang Balk (4/362 dan 363, no. 2002).



me7iger/.akcr# p"crscz  dcr#  sfocr/crf '. ''Jj  At-Tirmidzi  berkata,
"quaditsiniadalah)haditsgfoc77.I.bdarijalurini."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah,  dia berkata,  "Rasulullah

SAW ditanya tentang hal-hal yang banyak memasukkari manusia ke

dalam §urga. Beliau menjawab,

jrfuoi iil3 &i c3i€
a

`Bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. ' Bdiian .|uga,

ditanya tentang hal-hal yang banyak memasukan manusia ke dalam

neraka. Beliau menj awab, `

:10,; apo'
`Mw/#f da# *ema/#a# '. " At-Tirmidzi berkata,  "(Hadits ini

adalah)haditssfachi.fagfaarjb."

Diriwayatkan  dari Abdullah bin AI  Mubarak,  bahwa dia

menjelaskan tentang budi pekerti yang baik.  Dia berkata,  "Yaitu

berwajah ceria, memberikan kebaikan, dan tidck menyakiti (orang
lain)."

DiriwayatkandariJabirbinwaRasulullahSAWbersabda,

i a=q., f}; qu i *,jf(i, J';
a;q°i i}; qu g? +ha:fJ Sd';

a,,
®!3  :JB

;rfuo,3 'dj;id,3 3j;L;i,

43 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan yang telah disebutkan (4/363), namun puasa

lebih dulu disebutkan daripada shalat.

7-



`ti:.j.I

"Sesungguhnya  di  antara  orang-orang yang paling  aku

cintai dart kalian, dan (di antara orang-orang) yang paling
dekat  kedudukannya  dart  kalian  dengan aku pada hart
kiamat  (kelak),  adalah  orang  yang  paling  baik  budi

pekertinya  di  antara  kalian. "  Be\ian belsabdal,  .`Dan
sesungguhnya orang yang paling aha benci  dart  kalian,
dan paling jauh keduduhannya dart kalian dengan aha,
adalah Ats-Tsartsaruun,"  AI  Mutsyaddiquun,45  dan AI

A4wfa/or.fri.g"##. " Para sahabat berkata, "Wchai Rasulullah,

sesungguhnya kami telah mengetahui i4ts-rsartsar"#»' dan
AI  Mutsyaddiquun. Laha apaikch AI  Mutofaihiquun it"P"

Beliau menjawab,  "/yaj./#/  ora#g-orang )Ja#g sombo#g. "
At-Tirmidzi berkata,  ``Dalam bab ini pun terdapat hadits

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadits ini adalah hadits
hasa»gAanddarijalurini.!'

" .4ts-r$4rtsar### adalah orang-orang yang banyak bicara karena mengada-ada
dan menyimpang dari kebenaran. Sebab .4ts-rsamarch adalah banyak berbicara
dan mengulang-ulangnya. Lih. i4n-JVI.AayaA ( I /209).

" i4/ W"tryadJI.gwz/n adalah  orang-orang yang  berbicara panjang  lebar tanpa

kehati-hatian , dan kewaspadaan. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan
A/ "wts)/addj.a  adalah  orang  yang  mencemooh  manusia  seraya  memalingkan
mukanya dari mereka. Lih. /bz.d.



FirmanAI]ah:

;I;fjl±i+¢63!©6jfrojT;±;!€!©b`j;.p;;i;,a;=:;
©b.,rfu-`!pefjij-rid>`Jj>ddy

"Maka kelak kamu akan melihat dan meTeka (orang-orang

kafi.r) pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila.
Ses ungguhny a Tuhanmu, Dia-lah yang paling mengetqLhui
siapa yang sesat dart jalan-Nya; dan Dim-lah yang paling

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."
(QS. AI Qalam [68]: 5-7)

FimanAllahrcr'cz/cz..6j±£;;g;i*"Mahafe/atham"aha#
melihat  dan mereka  (orang-orang kaf iir) pun  akan melihat. " Tbrm

Abbas berkata, "Maknanya adalah: kamu akan mengetahui dan mereka

pun akan mengetahui pada hari kiamat acelck)."

Menurutisatupendapat,(maknanyaadalah:)kanuakanmelihat

danmerekapunakanmelihatpadaharikianatacelak),ketikakebenaran
dankebatilandiketahuidenganjelas.

'oji;It';±±±"Siapadiantarakamuyanggila."H:unfba`

(yangterdapatpadafirmanAllahini)adalahbo`zacz`idc7A(tanbchan).
Maksudnya,  a:a;i.I i±;.# a);a:;.fuj }e:1;  ""ata *e/at *am# aka#
melihat dan mereka pun ak;n me'lihat siapa yang maif ituun, " yak:nil

yangdifitnahgila.FimanAllahinisepertifiman-Nya:g}fu`!.±=±:'"yng
me»gAar7./Aow mJ.»);at. " (Qs. AI Mu`minuun [23] : 20)

DanfimanAllahTo'a/a..St;L€£+£+!;£S"ya»gc7arz.padrn);a
Aamba-AcrmzJa ,4//a¢  mJ.#cfm. "  (Qs. AI  Insaan  [76]:  6).  Ini  menurut

pendapat  Qatadah, Abu  Ubaid  dan AI Akhfasy.  Penyair berkata,

+iJ



£:;j°L; ji:;`3 ,`+==Ji I,iif   giL®i LG`i,i :1:; ;±;' ;;+`
Kami adalah Banu Ja'dah, orang-orang yang selalu menang.

Kami menebaskan pedang dan mengharapkan kelapangan.

Namun menurut satu pendapat, huruf ba ` tersebut bukanlah
bo ` zocr'`j.drA (tambahan), dan makna (firman Allah):  &giv-t ifeft
"Sz.crpcr df. a#/crrcr fr¢mw )/cr#g gj./a, " adalah fitnah. o#.i adalah kata

yang sesuai dengan wazan jdy.i, dan maknanya adalah a//„fw##
(fitnah),sebagaimanamerekaberkata:mcr;J]/#hacr#j.#I#cr/./##dr.#MJcr/cra
"cr 'gzjw/I.# (fulan tidak mempunyai akal dan ketabahan), yakni (tidak

mempunyai) akal dan ketabahan. Pendapat inilah yang dikatakan oleh

AI Hasan, Adh-Dhahhak dan Ibnu Abbas. Ar-Ra'i berkata,

b±Ojieddy3rfu'        4,thi3'f€

Hingga ketiha mereka tidak menyisahan untuk tulangnya

daging, dan tidak pula un!uk hatinya akal.

Menurutpendapatyanglain,padafirmapAllahitudiperkirakan

adanya  mwd¢cra/ yang  dibuang.  Makna  firman Allah  itu  adalah:
'Jfa\'-a£,.:+3h.,"Padasiapakahterdapatkegilaanyangdituduhhan."

AIFarra`berkata,"Hurufbc`itumengandungmaknai3,yakni:'Sfu;S;ti+'€jS,'S;j±)'+±i`Mahakelakkamuaha;melihat

dan mereka pun akan melihat pada siapakah (dart)  dua kelompok

j./# *egi./acr# @crc}cJ¢/, ' apakah padakelompok yang engkau berada di

dalamnya, yaitu kelompok orang-orang yang beriman, ataukah pada

kelompok yang lain. "

®fr.Tadalchoranggilayangdibuatgilaolehsyetan.Menurut
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satu pendapat, c)jilt adalah orang yang diadzab. Mckna ini diambil
darn uca;pan olang-orang ALraLb.. Fatantu Ace-Dzahaba bi An-Naari (cku

membakar emas dengan api), yakni aku memanaskannya. Contohnya

adalahfirmanAllahra'a/a..©6ufi;3dTj;+i33"flarJ.pemba/crsa»
itu) ialah pada hart ketika mereha diadzab di atas apt neraka," (Qs.
Adz-Dzaariyyaat [51 ] : 13) yakni diadzab.

Sebagian besar dari surah (ini) diturunkan tentang AI Walid bin

AIMughirahdanAbuJahl.

Menurut pendapat yang lain lagi, (makna) ®fi.i itu adalah
syetan. S ebab dialah yang diadzab karena agananya. Mereka berkata,
"Inna  bihi  syaithaanan  (sesunggtthnya  dia  [Muhammad]  ada

S)/efo»#}JaJ, " dan inilah yang mereka mcksud dengan gila itu. Allah

ra 'a/a kemudian berfirman: maka esok nanti mereka akan mengetahui
siapakah yang gila, yalmi syetan yang menimbulkan penyakit gila dan

kekacauan alcal karena ucapannya.
`    ¢}g= cf :); cri3 pefi fl`6 &4  "Ses„»ggriA»);a rwha»m",

Dia-lah yang paling mengetahai siapa yang sesat dart jalan-Nya. "
Maksudnya, sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui

orangyangmenyimpangdariagama-Nya,ir,+±;:j'!;Cij|j"Da»DJ.a-
lahyangpalingmengetahuiorang-orangyangmendapatpetukyuk,"

yakni  orang-orang yang  mendapat petunjuk,  kemudian dia akan
memberikan balasan kepada masing-masing pihck  sesuai  dengan

perbuatannya.
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Firman A]]ah:

©iexp.Tofife
``Maka janganlah kanu ikuti orang-orang yang

mendustakan (ayat-ayat Allah). " (Qs. AI Qalz." [68|.. 8)

Allah melarang Rasul-Nya  condong kepada  orang-orang
musyrik. Pada saat itu mereka menyeru agar beliau menahan diri dari

mereka, supaya mereka pun menahan diri dari beliau. Allah ra 'a/o

kemudianmenerangkanbahwacondongterhadapmerekaadalahsebuah

kafir.Allahra'a/oberfirman,l££;f=j`!J±}`6Afiij'iLfty:®f~Y`3+'B

@'S|S"DankalauKamitidakmemperhaatftati)mu,niscayakamu
hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. " (Qs. AIIsra;al [17|..

74)

Menurut  satu pendapat,  makna (firman Allah itu adalah):
makajanganlahengkaumematuhiorang-orangyangsukaberdustaitu

pada apa yang mereka serukan kepadamu, yaitu agama mereka yang
kotor.

Ayat  ini  diturfunkan tentarig kaum  musyrikin  Quraisy saat

mereka menyeru Nabi  SAW untuk memeluk agama nenek moyang

mereka.

FirmanAIIah:

©£rii±J?i:J'iJij
"Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak,

lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)."
(Qs. AI Qalam [68]: 9)



IbnuAbbas,Athiyah,Adh-Dhahhak,danAs-Suddimengatalcan,

(makna firman Allah itu adalah) mereka menginginkan supaya kamu
kufu,sehinggamerekadapatlanggengdalamkekufurannya.

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan: (makna firman Allah itu

adalah) mereka menginginkan supaya kamu memberikan keringanan
kepadamereka,lalumerekapunmemberikankeringanankepadamu.

AI Farra` dan AI Kalbi mengatakan, (makna fiman Allah itu

adalah)jikaengkaubersikaplunak(kepadamereka),lalumerekapun

akan bersikap  lunak kepadamu.  Sebab j4/ Jd7}aa#  adalah bersikap

lunak terhadap orang yang tidak semestinya bersikap lunak terhadap

mereka.DemikianlchyangdikatakanAIFarra`.46

Mirjahidberkata,"Malma(firmanAllahituadalah),mereka

menginginkanagarkamucondongkepadamerekadanmeninggalkan
kebenaran,lalumerekaprinakancondongkepadamu."

Ar-Rubai'bin[inasberkata,"avlaknafimanAllahituadalah):
merekamenginginkanagarengkaumenyatakandusta,lalumerekapun
ckanmenyatakandusta."

Qatadah berkata, "(Makna fiman Allah itu adalah): mereka
menginginkanagarengkaumenyimpangdariperintahini,lalumereka

punakanmembavunu."

AIHasanberkata,"(MaknafirmanAllchituadalah):mereka

menginginkanagarengkaubekeljasamadenganmerekadalanurusan
aganamu,lalumerekapunakanbekeljasanadenganmudalanurusan
aganamereka."

46Lih.Wa'an7.44/gqr`an,karyanya(3/173).
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Dari.AIHasanjugadiriwayatkanbahwa(maknafirmanAllah

itu adalah):  mereka menginginkan agar engkau menolak  apa yang

diperintahkan padamu, 1alu mereka pun akan menolak sebagian dari

apayangdiperintahkankepadamereka.

ZaidbinAslainberkata,"(MaknafirmanAllahituadalah):

(Merekamenginginkan)agarengkaumunafikdanriya,lalumerckapun
ckanmunaffidanriya."

Menurutsatupendapat,(maknafirmanAIlchituadalah):mereka

menginginkanagarengkaubersikaplemahq{epadamereka),lalumereka

punckanbersikaplemah¢epadamu).Pendapatinilchyangdikemukakan
oleh Abu Ja'far.                                                                        .

Menurutpendapatyanglain,(maknafirmanAllah.ituadalah):
merekamenginginkanagarengkaubersikaplunakqcepadamereka)dalam

agamamu,lalumerekapunakanrbersikaplunak¢epadamu)dalamagama

mereka.PendapatinilahyangdikemukakanolchAIQutqbi.

DariQutabijuga,diriwayatkanbchwa(maknafirmanAliahitu
adalah):merekamemintaRasulullahmenyeinbahtuhanmerekadalam

beberapawaktu,d,anmerekapunakanmenyembahTulian.beliaudalam

beberapawaktujuga.

Dengan demikian, mengenai makna firman Allah ini ada dua

belas pendapat. Ibnu AI Arabi47 berkata, ```Para mufassir menyebutkan

sekitarduapendapatmengenai(makna)ayatini,dimanakeseluruharmya

hanyalah*lain}yangberdasarkankepadabahasadannalar.Contohnya

adalah pendapat mereka  (bahwa makna  ayat  ini  adalah): mereka

47 Lih. f4fefam j4/ gz" `crH, karyanya (4/1855)..



menginginkan a`gar engkau menyatakan dusta, lalu mereka. pun akan

menyatakan dusta. Juga (pendapat mereka yang menyatakan bchwa

makna ayat ini adalah): mereka menginginkan agar engkau kafir,1alu

merekapunckankafir."

Menurutsaya(AIQurthubi),semuapendapatituinsyaAllah
sAa#i.fo sesuai dengan kandungan bahasa dan nalar. Sebab makna j4/

Jd7icrcr77 adalah bersikap lunak dan bekerj asama.

Menurut satu |}endapat, (maknanya adalah) bersikap sopan
terhadapmusuhyangmerupakansikapcondongterhadapnya.

Menurutpendapatyanglain,(maknanyaadalah)mendekatkan

diridalamucapandanbersikaplunakdalamperkataan.

AIMuladhdhalberkata,"(maknanya)adalahmunafikdantidak

salingmenasihati."Dengandemikian,jikaberdasarkankepadapendapat
ini,kata.4/Jd7}aaJ?inimerupakansesuatuyangtercela.Sedangkanjika

berdasarkankepadamaknayangpertarna,kataj4JJd#aa#inibukanlah
sesuatuyangtercela.Namunsemunitutidakada.

AI  Mubarrad berkata,  "Dikatakan: ,4dHa#a /I. di.i.#].fai  (dia

berkhianat dalam agamanya) dan draAa»a,i. amr7.A7. (dia berkhianat

dalam urusannya), yakni dia melakukan pengkhianatan dalam hal itu
dan  menampakan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  apa  yang
tersembunyi."

Sekelompok orang berkata: D¢haanfw /afu me#);emb#nyi.fa#J

dimana maknanya  adalah..  waara!.f#  /a*w  "e#}Jemb##)/jha#/,  dan

Adhantu  (Aku  menipu) dinana maknartyal a[da,lan ghasyasytu  (Aku

me»z.pr.DemikianlaliyangdikatakanolehAIJauhari.

AIlahberfuiman,®Sj+i±"Lalumerehabersihaplunak

/pw/cr frepac7a"w/. " Allah mengemukakan kata itu melalui  susunan
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athaf. Seahdainya kata itu dij adikan sebagai Jou;crb Ivakyz., niscaya Allah

a.ka.n berfirma.n..  (i:i:15   ``Maka  mereka  akan.  bersikap  lunak

/hepad¢mw/.  Sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah (dari kata itu
adalah): Oui  :}±.  a:?{ii;;  C:jii  }'  `:i:aj  3!  "L/I.faer e#gfafl„ bero#cJa7.-cr#c/oz.

bahwa enfiau 'berbuat  (deinihian),  I;lu mereha pun ahan berbuat
Seperfz. perb"crfa#m2t, "  kareria  alhaf bukan /.c7i4;czb  dan bukan pula

mwhacr/a `crA.  Akan tetapi  itu merupakan  sebuah permisalan  dan

contoh.

FirmanAllah:

£ff©ri;-i¥,ji#©#pfiifalfj
©rijdi~.;ii;+#©rf,f¢A±rii

"Dan joLnganlah kamu ikuti setio[p oroLng yang bartyak

bersumpah 'lagi hina, yang banyak mencela, yang kioLn
kemaTi menghambur fitnah, yang banyak menghalangi

perbuatan balk, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
yang kaku kasar, selain dari `itu, yang terkenal

kc/.ch¢to»ny¢. " (Qs. AI Qalam [68]: 10-13)

MaksudnyaadalahAIAlchnasybinSyariq.Inimenurutpendapat

Asy-Sya'bi, As-Suddi dan lbnu Ishak.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah Abd Yaghuts
atau Abdurrahman bin AI Aswad.  Pendapat `ini dikemukakan oleh

Mujahid.

-Menunitpendapatyanglain,yangdimaksudadalahAIWalidbin

Mughirah yang menawarkan harta kepada Rasulullah, dan bersumpah



bahwadiaakanmemberikannyakepadabeliaujikabeliaukembalidari

agamanya.PendapatinilahyangdikemukakanolehMuqatil.

Ibnu Abbas  berkata,  ``Orang  itu  adalah Abu  Jahl  Ibni

Hiqu.„

Pfeadalahyangbanyakbersunpah.

jedAdalahyanglemahhatinya.Pendapatinidiriwayatkandari
Mujahid.NanunlbnuAbbasberkata,"jng:adalahyangbanyakberdusta,
danyangbanyakberdustaadalah;)g:."Menurutsatupendapat,;pgr
adalahyangbanyakmengejakankeburukan.Pendapatinidikemukckan

ole-hAIHasandanQatadah.AIKalbiberkata,";pS:adalahyangdurhaka

larilemah."Menuntpendapatyanglaln,maknaj)qS:adalahyanghinadi

sisiAual

Ibnusysjarahberkata,"Sesungguhnyaj)±£:ituadalahyanghim."

Ar-Runaniberkata,"priadalahyangrendarikarenabanyakmelakukan
*,

hal tercela.  Ia adalah kata yang sesuai  dengan wazan  J:;i  dari ,4/
„wha¢#afryaknisedikit.Adapunkatajfty:disiniberartiyangsedikit

pendapatdankepintarannya.Atau,jp£:adalahkatayangsesuaidengan
wazan:);jnamunmengandungmakna:);i;,dimanamaknanyaadalah
Muhaanrin(yangdisedikitkan/dihinakan)."

jli;: Ibnu Zaid berkata, "jlii  adalah yang mengumpat
manusia dengan tangannya dan memukul mereka,  sedangkan j4/-

£wmmaazadalah(yangmencelamanusia)denganlidahnya."AIHasan

berkata,"jl*yangmengunpatsekitar(nya)didalamsebuahmajlis.
Contohnya adalah fiman Allah ra 'a/a.. ,iiil  `Pe"grmprf. ' (Qs. AI
Hunazch [104]: 1)"

Menurutsatupendapat,j|;;adalahyangmenggunjingmanusia
dihadapanmereka,sedangkan:;:iliadalahyangmenggunjingorang-
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orang di belakang (tanpa sepengetahuan) mereka." Pendapat inilah

yang dikatakan oleh Abu AI Aliyah, Atha bin Abi Rabah dan juga AI
Hasan.

Namun Murah berkata, "jl* dan fam"c}z itu mengandung
maknayangsama,yalcniyangsukamengadudombalagimemfitnahdari

belckang."Pendapatyangsenadadenganpendapatinipundikemukakan

oleh Ibnu Abbas dan Qatadah.

Penyair berkata,

:3it, }q., L96= Ljf a.!J         u:¥.;ffs,dy ,;;3}; J,L£
" Engkau menampalckan cinta yang palsu jiha engkau bertemu

denganku,

Tapi jika aku tidak ada, maha eng'koulah sang pengadu domba

lagi suha memfitnah. ''48

Firman  Allah  ra'a/a..  ap3;~li:   ");a#g  ¢J.a#  frema„.
me]?gfocrmb#r ¢f#cr¢, "  yakni  yang melakukan adu-domba di  antara

manusia untuk menimbulkan kerusakan di antara mereka. Dikatakan:

namma  yanimmu  namman  namiiman  namiimatan  (era. berbuat

kerusakan), yakni melakukan dan berbunt kerusakan.

"  Bait  ini  tertera dalam Tofsir AI  Mawardi  (6/63  dan fz.Sa» i4/  `4rcrb  (entri:

ffamczza/. Riwayat AI Mawardi adalah:

;3all3.q.itJJti3J€6!3j}&£Ja#;ia®'Ii!
"Jiha aha bertemu denganmu dalam keadaan marah, engkou membuatha

tertowa.
I;apt jiha aku tidak ado, maka engkaulah sang pengadu domba lagi

tukang fitnah itu. "



Dalam S#tzfoj* Mws/j.7% diriwayatkan dari Hudzaifch, bahwa

sanpaikepadanya@erita)bahwaseoranglelakimengadudombadengan

ucapan.  Hudzaifah  kemudian berkata,  "Aku p.ernah  mendengar

Rasulullah SAW bersabda,

ii, fu'` JiLJ 'Y
• `Tidak  akan  masuk  surga  orang  yang  suka  mengadu

domba'.»49

Penyairberkata,

f¥; gr ®y! :'y*,   :'j¥ # 'y gri ,ci± j3£3
" Dan seorang budak yang tiada seditit pun kebaikan padanya

bagi tuannya,

adalah seperti rumah semut, kecuali perbuatannya dengan
mengadu domba. ''50

AIFarra`berkata,"Kedunkatatersebutadalahdundialektyang

memilikimaknayangsana)."Menurutsatupendapat,i4»-Ivamz.7.madalah

]unckNamiimah.

perbacrowF±b=4¥.;iaptyra=:/igLfen##"grf)bfa::e"#
dijalunya.IhauAbbasberkata,``quaknanyaadalal)yangmenghalangi
anakdankeharganyauntukmasuklslan."AIHasanberkata,"quaksudnya

49  HR.  Muslim  pada  pembahasan  iman,  bab:  Penjelasan  tentang  Beratnya

PengharamanAduDomba(I/101).
5° Bait ini dicantumkan oleh AI Mawardi dalan tafsimya (6/63) dan Asy-Syaukani

dalam Fath AI Qadir (5/382).



adalah) yang berkata kepada mereka:  `Barangsiapa dari kalian yang

akanmemelukagamaMuhammad,hiscayaakutidakakanmemberikan

sedikitpunmanfaatkepadanyaselamanya'."

Fir"a.n AI\a,h  Ta'ala..  Sfil  "yang  melampaui  batas,"
maksudnya  (sewenang-wenang)  kepada  manusia  dalam  berbuat

;::;l„m*,d:::;¥;:]bya:Sg'::nmsp¥ay=edLo¥ack#eaba=;;ny'anf~:i/y"a8:
dosa. Dengan demikian,  ia adalah kata yang sesuai dengan wazan

/t7'7.i./zf»namunmemilikimaknarty'2f"/2j77.

Fiman Allah  ra 'a/a,  farzJ``£JJ,`S ii;: ;l±±  ");¢#g hofr% hofar,
P

selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. "  :)S} a,haidhyar[8kasar

lagikakudalanikekufurarmya.NamunAIKalbidanAIFarra`5]berkata,
"j££ adalah yang kasar lagi memusuhi dengan batil." Menurut satu

pendapat,Jifadalahyangmenyeretmanusia,lalumenggiringmereka
kepenjaraatausiksaan.Katainidianbildari4/4//,yaitu47/arr(tarik).
Contohnya adalah firman Allah ra 'a/cr.. :j5;~b: :91;  "Pegr#g/aft dJ.a
ifem#dz.cr#  sere//ch  cJi.a. "  (Qs.  Ad-Dukhaan  [44]:  47).  I)alam  kitab

Ash-Shihhah dinyatahan.. Ataltu  ar-rajula  a'tiluhu  a'taluhu  (aha
me#j/eref seora#g /e/a*z./, jika aku menyeretnya dengan tarikan yang

kasar.

Ibnu As-Sikkit berkata, "4fcr/afrw dan 4fa#afa„, yakni dengan

hurufha"dapnunpadasemuanya.,4/I/f#/adalahyangkasarlagikaku.

AIUtuljuga,berartilyang"iskimla.g±k&Sar.RaifulunAtilunflelakiyang

jelas ketergesa-gesaannya kepada keburukan) , yakni ya]ng .|e+as ail-
nya, yakni ketergesa-gesaannya kepada keburukan. Dikatakan: £crcr

51 Lih. Afcr 'aHj. A/ gar `cr#, karyanya (3/173).



An'atilu Ma'aka  (Aku tidak akan ikut bersamamu), ya,hal tetap di

tempatku.„

Ubaid bin Umair berkata, "j:; adalah yang banyak makan,
banyak minum, kuat, kasar, yang apabila sesuatu diletakkan dalam
timbangan,makadiatidakakandapatmelihatbobotsatubijigandum

pun. Malaikat akan mendorong mereka ke dalam neraka sebanyak
70.'000 orang dengan satu kali dorongan." Ali bin Abi Thalib dan AI

Hasanmengatakanbahwa;¢;adalchorangyangkejilagiburukbudi

pekertinya.Ma'marberkata,"ji;adalchyangkejilagitercela."

Penyairberkata,

r;+±3;fa`g;±       f;i3,Jti}idyha;
" Karena kekejian dart beberapa orang-orang yang terkenal

kejahatannya,

yang tiada memiliki keberaniaan dan tiada memiliki
kehormatan. ''S2

Dalam SbaA7.A Wus/7.in diriwayatkan dari Haritsah bin Walb,

diamendengarNabiSAWbersabda,

j::z£:riff-'j6J;i}'j-aa.ipL;+;±{'vf
ijj;i}'j_;ai#L;+*fSf:i;dyiij;*f}'

J* I,,S= L= ir -

52 Bait ini dicantumkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (6/64) dan Abu Hayan

dal&m A I Bahr AI Muhith (8130S).
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.`` Maukah kalian aku beritahuhan tentang benghuni surga? "

Para sahabat menjawab, "Ya, mau." Beliau bersabda, "SerJ.ap

qrang lern.ah, yan`g tawadhu',  apabila dia bersumpah atas
(namaAl;ah),niscayaAllahakanmengabulkannya.Maukah
kalian  aku  beritahukan  tentang penghuni  neraka? PalaL

sahabat menjawab,  "Ya,  (mau)." Beliau bersabda,  "SefJ.ap

orang yang haha, kasar, lagi sombong. "

Dalam satu riwayat dinyatakan:   '

J#f;i3f,3=ir
"Setiaporangyangkasar,terkenalkejchatannya,lagisombong.'*3

Menurutsatupendapat,P'¥adalahorangyangmenghimpun
naniun tida`k memberi.. Menurut pendapat yang lain, ia adalah orang

yanggemuklagicongkakdalamtingkchlakunya.

AI  Mawardi54  menuturkan dari  Syahr bin Hausyab  dari
AbdunahmanbinGhanamndaninipundiriwayatkanolehlbnuMas'ud,
bahwa Nabi SAW bersabda,

i±;9i jri.i fyi g,fa dy3 ±i*, ifu.I fati' dy
"Tidak ahan masuk{surga jowwaqzh, ja'zhari, dan AI Utul

f4z-Za#7.7.in. "  Seorang  lelLaki  kemudian  bertanya,  "Apakah

Jaw,aazh i"3 ALpakch Ja 'zhari iiu? Dan apckah AI Utul.Az-
`Za#7.i.mitu?."RasulullahSAWmenjawab,

53 HR. Muslim pada pembahasan surga, bab: Neraka` _itvrf Pimasuki` oleh Orang-

orqng yang Kasar sedangkan Surga Dimasuki oleh Orang-brang yang Lemah (4/
2190).   1

sot.ih.ThifsirAIMawardi(6164d;;6S).



e,

i3i}i  fa.i3  .i:i;i.i  ;j£:±j®\3   .a;3  a;;  ®t5jj,  j>,,j=jo{

LJfl,  i+!,  :+a=j.,  ,lj±.,  ,l=+J,  ji=jo,  i;:+I,
Lrrfu irfui rrfu ij+i}i

``Jawazh adalah yang menghimpun namun tidak memberi.

Ja 'zhari adalah yang kasar. Dan AI Utul Az-Zaniim ird2\idh

yangka;arperangain}anamunlapangdalam(hatinya),yang
memperbaiki,yangbanyakmakan,yangbanyakminum,yang

senantiasa mendapatkan makanan,  yang zhalim terhadap

manusia."

Hadits itujuga dituturkan oleh Ats-Tsa'labi dari Syaddad bin

Aus:

fi3jg'y3±jfady3£i6+iriiiritj'y
•CTidak akan masuk surga Jowwaazh, Ja'zhari,  dan Utul Zaniim. "

Aku (Ibnu Mas'ud) mendengar kalimat tersebut dari Nabi SAW. Aku
kemudianbertanya,"ApckahJtgi";acrzfoitu?"Beliaumenjawab,"Yang

menghimpunnamun.tidakmemberi."Akubertanya,"ApckchJa'z¢ar].

itu?"Beliaumenjawab,"YangkasartuturkatanyalaSkaku."Akubertanya,
"Lalu,apckahU/w/Z¢#r.I.mitu?"Beliaumenjawab,"Yanglapangdalam

(hati)nya,yangburukperangainya,yangbanyakmakan,yangbanyak
minun,yangsukamenipu,danyangbanyakberbuntchalim."55

I                         55 Hadits dengan redaksi yang sedikit sekali berbeda dari redaksi yang tertera di

sini, diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam 4d-Dwrr i4/ "a#tswr (6/252) dan Ibnu
KatsiT dalam tafsirnya (4/404).
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Menurut saya (AI Qurthubi), penafsiran dari Nabi SAW

tentingA|Utulinitelchmenimbulkanbanyakpendapatmufassir.Dalam

Sc!#a#.4bwDc7wc7padapembahasanpenafsiran,4/Jiow;wcrcrzfodinyatakan

bahwaiaadalahyangkasartuturkatanyalagikaku.AbuDaudmenuturkan
itu dari hadits Haritsah bin Wchb AI Khaza'i, dia berkata, ``Rasulullah

SAW bersabda,

Gjrfu.I dy3 ±i3al.I ifu.I jiit. dy
"rz.da*chcz#mcrs#*s#rgcrj4//awwcrozfrdanyangkasartuturkatanya,

kaku, lagi sombong'."56 Haritsah bin Wahb AI Khaza'i berkata, ``J4/

/crwczazA adalah yang kasar tutur katanya lagi kaku." Dengan demikian,

untukkata4//owaaeAituadaduapenafsirantyangmengumpulkantapi
tidak memberi dan yang kasar tutur katanya lagi kaku) yang mar/w ',
sebagaimanayangtelahkamikatakansebelumnya.

Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa /owwaazfa
adalahyangkerasckasarhatinya.

Diriwayatkan  dari  Zaid  bin Aslam  tentang  firman Allah
Ta'ala..   ,±ridi,''.i 'i3:.;}3  "yang  kaku  kasar,  selain dart  itu,  yang

¢
/er*e#a/  te/.cr#aJa##}Ja. "  Zaid  bin Aslam  berkata,  "Nabi  SAW

bersabda,

:feij i;* '+;i + &i a;i +; ir ;ui cf€
u5;j€j .i;ii fa°i ail: £ife zrfu.'.63: i=;i €fl, +

S€*;fyi;6L€G;ii}igli+;un'i

56 Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam j4c7-Dc" .4/ "cr#fsz" (6/252).



"Langit  menangisi  seorang  lelaki  yang  Allah  telah

menyehatkan  tubuhnya,  melapangkan  hatinya,  dan

memberinya  sebagian  dart  dunia,  kemudian  dia  sangat
lalim terhadap manusia, maha dia itulah orang yang kaku
kasar lagi lerkenal kejahatannya. Langit menangisi orang
tuayangberzina,yanghampirsofabumiakanmenelarmya."

+i adalch yang dinisbatkan (garis keturunannya) kepada
kaumyangmengadopsinya.DemikianlahyangdiriwaystkandariIbnu

Abbas dan yang lairmya.

DarilbnuAbbasjugadiriwayatkanbahwar±jadalahseorang
lelaki Quraisy yang memiliki telinga yang texpotong seperti telinga

kanbingyangterpotong.

IbnuJubairmeriwayatkandarilbnuAbbas,bchwa+ij'adalah
orangyangdikenalkarenakejahatannya,sebagaimanakanbingterkenal
karenatelinganyayangdipotong.

Ikrimahberkata,"fg`adalchorangyangtercela,yangdikenal
karenacelanya,sebagaimanakanbingdikenalkarenatelinganyayang
terpotong.„

Menurut satu pendapat,  +i  adalah yang dikenal karena
anakperempuannya.PendapatinipundiriwayatkandarilbnuAbbas.
Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa  +2j` adalah orang yang
sangat zhalim. Dengan demikian, untuk kata ;+u`  ini terdapat enam

pendapat.

Mujahidbehata,"Zaninmempunyaienanjariditangannya.
Padasetiapibujarinyaterdapatsatujaritanbahan."

DariMujahid,Sa'idbinAIMusayyabdanlkrimahdiriwayatkan
bahwa Zanim  adalah anak basil perzinaan yang dinisbatkan garis



keturunannya kepada suatu kaum. AI Walid57 adalah anak adopsi di

kalangansukuQuraisy,`dimanadiatidckmempunyainenekmoyangdari

mereka.DiadiangkatJanakol,eh_ayahnyasetelahberusiadelapanbelas

tahun dari kelahirannya.

Menurutsaya(AIQurthubi),sejatinyainimerupakanpendapat

yangpertana.DariAliRAdiriwayalkanbahwazaninadalahorangyang
tidak diketahui asal muasalnya. Pengertian dari pendapat Ali ini sama

denganpendapatsebehmnya.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

Ojj3 fu`3 fyi :fu'3 fyi dfj fu'j irio, faijj dy
`,

"Tidak  akan  masuk  surga  anak hasil  pe;zinaan;  tidak

pula  anak dari  anak itu,  dan tidak pula  cucu dari  anak
itu."58

AbdullahbinUmarberkata,"SesungguhnyaNal]iSAWpemah.

bersabda,

;jfl°i3 :sfi°i 6;* a; a;tij°l i}.' i3:+=±' dfJl, Sfy3f ¢o!'                       -                 ,   ,
'  `Sesungguh.nya  anak-anak  hd`sil  perzinaan  itu  akan

'   dikum,pulkan  pada  hari  kiamat  dalam<rupa  kera  dan

•   .bdbi,:„           .,....     `

Maimunah berkhta,  ``Aku pernah  mendengar Nabif SAW
bersabda,                                                                                                                                  {8        `+`   I

-'`                                  +-                                 .`              ,                             ,,p

1      --,+,,-`          ,.               I,L.,:,`.,\L<"a

` .57 A| Walidtbin Mughirah AI Makhzuni.

58HaditsiniterdapatdalariKCI7cz247`C/mm¢/(5/333no.13095)daiiriwayatlbnu

An-Najar daii Abu Hurairah; y,



ri; +' . -:i- _ie,,

a?,.,,
Jlii  Y

ifa;i I,f3i,< fu'3

t`Tidak henti-hentihya ummatku  berada  dalam  kebaikan,

selamd  anak hasil  perzinaan  tidak marak  di  kalangan

mereka.  apabila  anak hasil perzinaan marak di halangan

mereka, maha hampir saja Allah ahan menimpahan adzab

kepada mereha secara merata'."59
`   Ikrimch berkata, "Apabila anak hasil perzinaan banyak, maka

hujan akanjarang tlrm."

Menurut saya (AI Qurthubi), adapun hadits yang ,pertama

din kedua, saya kira keduanya tidak mempvnyai sanad yang `sAaAJ.A.

Adapun -hadits Maimunah danct apa yang dikatakan`Ikririah, hal ini

tertera d;lam Sfrafo7.fr A4ws/z.in dari Zainab binti Jahsy, istri Nabi SAW,

diaberkata,"SuatuhariNabisAwikelu;idalamkeadaankhwatirdan
`    ,,.. `                        .`\'

merahwajahnyaserayabersabda,`rz.cJakcrd¢rwAa#ya#g¢¢frfec#a/i.

Allah.  Celaka`lah  bdngsa-`Arab  kar6rid:k?burukan  yan±  terus
)7

mendekat.  Dilubangiich pada hart ini benteng Ya'juj  dan Ma'juz

seperfz.  z.7qz..'  Beliau melingkarkan kedua jar\inya ke ibu `jari  dan jari

yang berada di dekatnya. "

ZainabbintiJahsyberkata,"Akub`erkata,`wiahaiRasulullah,

apak+ahkitackancelaka,padahaldiantarakitainasihada.orapg-orang

yangshalih?'Beliauin;njawh,`}o,/.I.`fafofor¢intma;¢#."\6°fi'aaitsini
€`.`-                                                                                                     -„

59HR.ImamAhmaddalamj4/A4#s#c[d(6/333).
6° HR. AI  Bukhari  pada pembahasan para nabi,  bab:  Kisah Ya'juj  day Ma'juj.

Muslim pada pembahasan fitnah, bab: Dekatnya Fitnah`danDi`lubanginya Benteng
Ya'juj dan Ma:juz`-lihat kitab 4/-£# `/w w¢ j4/ "ar/.a# (2/442). At-Tirmidei pada
pembahasanfitnah,bab:23,IbnuMajah,Ahmaddalam,-4/M#s7Iad{2/341).
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diriwayatkanolehAIBukhari.Maraknyakotoranituadalahmunculhya

perzinaandananakdarihasilperzinaan.Demikianlahpenafsiranpara
ulana.

Perkataanlkrimah:"mckahujanakanjarangturm,"merupakan

penjelasan tentang sesuatu yang akan menimbulkan kehancuran itu.
Namun hal ini masih memerlukan sebuah kepastian. Walau begitu,

dialebihtahudarimanakahdiamengetahuihalitu.

SebagianbesarmufassirbexpendapatbahwafimanAllahini
diturunkan tentang AI  Walid bin AI  Mughirah yang memberikan

Hoz.s" kepada jamaah haji yang sedang berada di Mina selama tiga

hari.Diamenyeru:"Ket-ahilal,janganlahseseorangmenyalakanapidi

bawah tungku.  Ketahuilah, janganlah seseorang memasak  daging.
Ketahuilah, barangsiapa yang menginginkan Hal.S, maka hendaklah
dia mendatangi AI Walid bin AI Mughirah." Saat itu dia memberikan

infckkepadaduapuluhribuoranglebihdalansatumusimhaji,nanun

.:ua,:d¥kma::b:rikke:a:a=ydaj:rh;Bfun#ke,?:::gseGS:°prT*g;::eghfa:::::
pera#aJan bal.*. " Dalam hal ini pun terdapat firinan Allah 7a 'a/a..

®'Z]±±F=3±-:J333'-®b±fi'oh#4'c*fi"DanKecelakaanbesarlahbagi
orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang

;I.dr&me#w#a].fa#zafa/."(Qs.Fushshilat[41]:6-7)

Muhammadbinlshakberkata,"AyatiniditurunkantentangAI
Akhnas bin Syariq, sebab dia adalah sekutu yang dinisbatkan kepada
Bani Zuhrah. 0lch karena itulali dia dinamakan Zb»i.in. "

6'  Yaitu  susu kering yang dicampur dengan  kurma  dan minyak.  Lih.  I/.Sa# A/
`Arab (entri.. Hayasa).
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IbnuAbbasberkata,"Pada.ayatiniterdapatorangyangdisifati,

namundiatidakdiketahui,hinggadiaterbunuhkemudiandiketahui.Dia

mempunyaitandayangtckandungdipundaknya,yangmenjadiciriuntuk
mengenalinya."

MurrahAIHamdaniberkata,``Diadiangkatanakolehayahnya

setelahberusiadelapanbelastahun."

FimanJm:

;±[:fj6izijj;3#j€isj©in'6,jGii6gof
©dij€ty'T

"Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. Apabila
dibacakan kepadanya ayat-ayat Kand, ia berkata: `(Ini

adalah) dongeng-dongengan orarlg-orang dahulu kala'."
(Qs. AI Qa]am [68]:  14-15)

Firman  Allah  r¢'a/a..   ha'6¢[ ls6gof   "KareJ.a  d!.¢
mempunyai foanyak) harta dan anak. "

Abu Ja'far, Ibnu Amir, Abu Haywal, AI Mughirah dan AI
A'raj membaca fiman Allah itu dengan:  6J .eT, yakni dengan satu
huruf hamzah yang  dibaca panjang sebagai  bentuk pertanyaan

(J.SflJbam).  Sementara AI  Mufadhdhal,  Abu  Bakar  dan  Hamzah
membaca firman Allah itu dengan:  b6 bfi, yakni dengan dua huruf

hamzah yang dibaca pendek. Adapun yang .lain,  mereka membaca,

firinanAllahitudengansatuhurufhanzah,sebagaiungkapanberita`

Barangsiapa yang membaca firman Allah itu dengan hainzah

yang dipanj angkan, atau dengan dua huruf hanzah yang dipendekkan,

e'



maka itu merupakan bentuk  kalimat pertanyaan  (I.a/7#clm),  namun

yang  dimaksud  darinya  adalah  celaan.  Jika  berdasarkan  kepada

gJ.ra`crfo  ini,  mak`a  akan  dianggap  baik  bila  mewaqafkan  gz.rcJ`crfo

pada lafazh:  ri2j.  Setelah itu, gJ.rcr `afr dimulai dengan:  6gc)i yang
berarti:  i:;£J€ ;;;{j J6  I; 6d bqi   ",4patcrA  *are#o  dz.a  memp##);aJ.

banyak  harta  dan  anak  engkau  menaatinya."  Bolch  juga.

perkiraan  susunan  kalimatnya  adalah:  JJif ir'j  JC  I;  ad b'tyi';:rf t\ 'j±ti^  ..ShS\  *3  JS    "Apakah  karena  'dia`  mempuny;i

(;anya;)  harta d;n anak,  maka dia berkata apabila  di;ac;kan
kepadanya  ayat-ayat  Kami:   ` (Ini  adalah)  dongeng-dongengan

ora#g-orcngdafaw/wAcr/cr'."Bolehjugaperkiraansusunankalimatnya

adalah:   ;*:+£J :;±i :i£J JG  I; 66..'ty,i    "4pa*afr   *arena   dI.a
mempuny;i foanyak) h;rta' dan anak anak, iia flantas) krfur dan
soJ#bo#g. " Hal ini ditunjukan oleh firman Allah sebelumnya, sehingga

hal ini menjadi seperti sesuatu yang disebutkan setelah pertanyaan

itu

Barangsiapa yang membaca firman Allah itu dengan: C)f ®f

yang bukan merupakan pertanyaan (istifliam), maka ia merupakan
rna/'#} mJ.#  a/./i.*,  dan  amilnya  adalah ¢'J./ yang  disembunyikan.

Perkiraan  susunan kalimatnya  adalah:  ;;;i  J6  li  ad  b'q, ;±<{£
``Dia kafir  karena  dia  mempunyai  (ban;ak; harta  dan  ;nak."

Fi'il ini ditunjukan oleh fiman Allah ra 'a/a..  ±16 lzi±~l: 3j; {j;; lij

<j|LRE)asl:dpi:i"Apabiladibacakankepadanyaayat-ayat-Kam'i,
ia b'erkata:  ` (Ini adalah)  dongeng-dongengan orang-orang dahallu

to/a'. " Dalam hal ini lafazh {j;; ataupun lafazh J6 tidak dapat
beranalkepadalafazh®f.Sebab¢'!7yangterletaksetelahlafazhlsj
itu tidak dapat beramal kepada kata yang terletak sebelun  lafazh
lsj.  Karena lafazh  lsj  itu diidhafatkan kepada kalimat setelahnya.

9J.



Sedangkan "wd#a/ J./az.A  itu tidak `dapat berapial :`kepada `kata yang

terletak sebelun mwdfoa/

Dalam hal ini, I;fazh Jl; merupakanjawab untuk jawaban,
sehinggaiatidckdapatberamalkepadakatayangterletaksebelum/.owab

itu. Sebab hukun amj/ itu hendaknya berada sebelum rna 'mai#/J}].„,

dan hukum jawab itu hendaknya berada setelch s)/ar/fa, sehingga ia

menjadi sesuatu yang didahulukan sekaligus diakhirkan dalam satu

keadaan.

BolehsajamaknafimanAllahitumenjadi:janganlchengkau
menaatinyahanyakarenadiamempunyaikekayaandanbanyakanak,

c   Ibnu AIAnbari berkata, "Barangsiapayang membaca (firman

Allah itu)  dengan tidak menjadikannya  schagai kalimat  istitham

®ertanyaan), maka akan dianggap tidak baik bila dia mewaqafkan
bacaanpadalafazh:feij€.Sebabmaknanyackanmenjadi:karenadan

disebabkan dia. Dengan demikian, lafazh c,i ituberhubungan dengan
kata sebelurmya."J

Selain itu, Ibnti AI Anbari juga berkata, "Lafazh ` of boleh

berhubungan  dengan  firman-Nya:  ;.e>i± ;~li: ` `)Ja#g fri.a#  tem¢w.

me#g#amb#r /I.f#a#. '  Perkiraan  susunan-kali`matriya  adalah:
';jSj  +b  rib 'i)€  .SR, f± S:i CDia melahakan `adu domba karena

dia mempitnyai banyak harta dan` anak'. "

AbuAlimembolehkanlafazh®fberhul]ungandenganla`fain

{               _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ,                          ,,',                                                               3rorang_o::=erdnafuL;#ha%aa',?,'a;hif±ku#:t*,i:bd:%g¥°dn#¥tagns

mereka.FirmahAIlahinitelaridijelaskanpadap;inbaliasin-te`inaliulu.

•ys  ``yang haha hasa;. "



FimanAllah:   '

©J4ji3allj£,,iiT=
"Kelak akan Kami beri tanqa dia di belalqLi(nya)." (Qs. AI

Qa]am [68]:  16)

MengenaifimanAllahinidibahasdunmasalah:

Pertama..fir:rman.AIlchTla'ala:'L=:|="KelakakanKami`beri

fa#da dj.cr. " Ibnu Abbas berkata, "Makna ';i.jf adalah: kelak Kami
akan  memesekkannya  dengan  pedang."  Ibnu Abbas  berkata,
"Sesungguhnyaorangyangtentangnyaayatiniditunmlrantelahdipesekkan

dengan pedang pada perang Badar. Dia terus-menerfus dalani keadaan

pesek sanpai dia mati."

Qatadahberkata,"avlaknafimanAllahituadalah):Kamiakan
menandainyapadaharikianatkelakdengansebuahtandayangdengan
tanda itulah dia dapat dikenali." Dikatakan: Pyczsam/„A" wasmo» dan

Sr.mma/a» (afef me»a»cJaz.»)/a dengan tanda/, jika aku meninggalkan

bekaspadanyadenganstempeldansetrika.SementaraAllahra'a/crtelch
berfiman,:Ji;iS:{`j:JijJa=S`f3±'"Padrfraw.ys»gd7.wfrzH+„d¢
muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram."

(Qs.Aali`Imraan[3]:106).Inimerupakaptandayangjelas.Allchra'a/a

jug:i berfirman,  ® 6drj+3!~6*ji;jT#3   ``Da#  Komj  a*a»
mengumpulkanpadahariituorang-orangyangberdosadenganmka

y¢#g bin m#ram. " (Qs. Thaahaa [20]: 102). hi adalch tanda lain yang
alrmpck.

Dengandemikian,ayat(16surahAIQalam)inimenunjukkan
tanda yang ketiga, yaitu tanda di hidung dengan menggunakan api.

FirmanAllahinisepertifiman-Nya:.rfe.6;*-7dji;'"Cha»g-orng



yang berdosa  dikenal  dengan' tanda-tandanya. "  (Qs.  A:I-F`zhaLae,n

[55]:  41).  Demikianlah  yang  dikatakan  oleh AI  Kalbi  dan  yang
lainnya.

Abu AI Aliyah dan Mujahid mengatakan,  (firman Allah):

+i;:;ffilS,'Llf:   ``Kelak   akan   Kami   beri   tanda   dia   di
be/cr/az./#);crJ, " yakni di hidungnya, dan Kami pun akan menghitamkan

wajahnyadiakhiratkelak,sehinggadiadapatdikenalikarenawajahnya

yanghitamitu.4j£3ijTpadamanusiaadalahhidung,sedangkanpada
binatang buas adalah tempat bibir. Adapun makna *foarcrcrffoz.I." adalah

pemimpinmereka.

AIFarra`62berkata,"Meskipun4jfrfu.7itutelahdikhususkan

untuktanda,namuniapunmengandungmaknawajah.Sebabbagiandari

sesuatuterkadangdigunakanuntukmengungkapkansesuatuitu."

Ath-Thabari63berkata,"quaknafirrianAllchituadalah):Kami

akanmenerangkanperkaranyadenganketeranganyangjelas,sehingga
mereka dapat mengetahui dan tidak merasa samar, sebagaimana tanda

padabelalaitidaklahsamar."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah rfu adalah: Kami

akanmenimpckanaibdancelakepadanya,sehinggadiamenjadiseperti

orangyangdiberikantandapadahidungnya.

AI Qutabi berkata, "Orang-orang Arab berkata kepada lelaki

yang dibuat cacat dengan cacat yang buruk dan tetap ada: gadw#si."a
miisama suu`in (sesungguhnya dia telah dibuat cacat dehgan cacat

permcr»e#J,  yakni dia ditimpa oleh cacat yang tidak pernah hilang,

62Lih.Ma'a#;..4/g#r`a#,karyanya(3/174).
63 Lih. /am|. ' .4J Baya# (28/18 dan 19).

97t



sebagaimana bekas tanda itu tidak akan bisa dihapus. Jarir berkata,\

j£;fyi 'ul!f tfin ,+pal j>3    g+± 'L3S3i.i jf t#3 fu'
`Ketika aha meletakkan tandaha pada AI Farra`zdaq,

dan juga pada AI Ba'its, maka aku memotong hidung orang yang

suka berbicara tidak karuan.'64

Yang dimaksud oleh Jarir adalah ejekan." AI Qutabi berkata,
"Semua(firmanAllch)iniditurunkantentangAIwalidbinAIMuchirah.

KanitidakpemahtahukalauAllahmenyebutkanaibseseorangyanglebih

banyakdaripadaaibnya.Allahmenimpakankepadanyacacatyangtidak

dapat texpisah darinya di dunia dan akhirat, seperti tanda pada belalai."

Menurut satu pendapat, itu mempakan hukuinan yang Allah
timpakankepadanyadidunia,baikyangmenimpadinya,hartanyamaxpun
keluarganya,baikituberupakeburukan,kehinaan,maupunkerendahan.
DemikianlahyangdikatakanolehlbnuBahr.IbnuBahrberargunentasi
denganucapanAIA'asyi:

*i3 L9f* 'Lir9i oiJ;i3 3+;      ti7?, i±i3 ±J:±;; e3 q>rf
"Tiiinggalkanlah ia dan apa yang dapat mencukupimu, serta tlyulah

selairmya,

dengan syairmu. T7anda.i/caplah hidung orang yang akan engkau

tandai.»6s

6' AI Ba'its adalah nana penyair yang terkena] dari Bani Tamim. Namanya adalah

Khadasy bin Basyir. Kuniyahnya adalah Abu Malik. Lih. £i.sa" i4/  `J4rab  (entri:
Ba 'atsa). Bait ini terteral da.lam Taif lsir lbnu Athlyah (161\ 8) dzm AI Bdhr AI Muhith
(8Cll).

65 Makna `.4/abc .4s);-fyaj. `c] ycr '/arb#Aw /Jba# dan t#wwba# adalah meninggalkan



An-Nadhrbinsumailberkata,"Makna(fimanAllahituadalal):

kelak Kami akan menghukumnya karena meminum khamer.  Sebab

4J?33jtadalahkhamer.Bentukjamaknyaadalah4ftaraa/fez.in.Penyair
berkata,

r¥ifr.i Liz ifli 'Jij    +I di3 j*' i ar;fifes¢,S

"Sepanjang hari, enghau hanya berada dalam perinainan

dan hiburan.

Sementara pada malam hart, enghau hanya
meminum  khamer. ''66

ffedw¢.. Ibnu AI Arabi67 berkata, "Pemberian tanda di wajah

bagi pelaku kemaksiatan  itri telah  ada  sejak zaman dahulu pada

(masyarakat) manusia.  Hingga diriwayatkan -sebagaimana yang
telah dikemukakan- bahwa ketika orang-orang Yahudi tidak l'agi
merajampelakuperzinaan,makamerekapunmemukulinyadanmerubah
wajahnyadenganarang.Inimerupakansebuahkebiasann/hukumyang

batil.Diantarapemberiantandadiwajahyangbenaradalahapayang
menjadi  pendapat  para  ulama,  yaitu menghitamkan wajah  sang

pemberikesaksianpalsu,sebagaitandaburuknyakem;ksiatan(yang
telah dilakukarmya), sekaligus meinpakan tekanap bagi orang yang

mempemainkankesaksianrfuterhadaporanglain,dinanadiadiharapkan
menjauhi kemaksiatan itu melalui' hukuman yang akan dijatuhkan

bekas padanya, menandainya, atau membuatnya cacat. Lih. £z.scz» 4/  `Arczb (entri:
A /abaJ. Bait ini tertera dalam Tafsir AI Mawardi (6/66).

ds Bzrit ini terterz\ daLlalm AI Bahr AI Muhith (8130S) dzin Fath AI Qadir (SIS 83).
67 Lih. .4fefam ,4/ gwr `aJ!, karyartya (4/1857).

Ledi



terhadapsangpemberikesaksianpalsuitu.Sebaborangyangmemberikan

kesaksian itu akan menjadi seorang yang mulia jika dia mengatakan

kebenaran,tapidiajustruakanmenjadiorangyanghinajikamelakukan
kemaksiatan. Dalam hal ihi perlu diketahui bahwa penghinaan terbesar
adalah menghinakan waj ah. Demikianlah, penghinaan terhadap waj ah
-untuk menaati Allah- itu merupakan sebuah sebab untuk kebaikan

yangabadi,sekaligusmencegahsangpemberikesaksiandariapineraka.
Sebab Allah telah mengharamkan neraka untuk memckan bekas-bekas

sujudyangadapadatubuhanak6ucuAdam.Halinisebagaimanayang

tertera dalam hadits sfaa*!.A."

FimanAmah:

#;pea;j'ij:=3f.3j-;£j:T[±2f~b`i;rf-+~i;€~i
itu`c;a,-d, a#;fj©deri

©6*-b-ij
"Sesungguhnya Kami telah mengoyi mereka (musyTikin

Mekqih) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik
kebun, ketika mereka bersumpoh bqLhwa mereka sungguh-
sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hart, dan meTeka
tidak mengucapkan.. `Insyaa Allah,' lalu kebun itu diliputi
malapetaka lyang datang) daTi Tuhanmu ketika mereka

sedr»g d.d«r. " (Qs. A] Qalam [68]: 17-19)

MengenalfirmanAllahinidibahastigamasalah:

Perfom..  firman Allah ra 'a/a..  *`i; £j  "Ses"nggz/A»);a
Kam7. fe/¢A  me#g#ji. mereha, "  maksudnya penduduk Makkah. 4/



Jbfz./crcr adalah 4/ Jfafr/I.bcrcrr (ujian).  Makna firman/Allah itu adalah:

Kami  telah  memberikan harta yang  banyak kepada mereka  agar

mereka bersyukur, bukan agar mereka kufur (nikmat). Ketika mereka

kufurnikmatdanmenentangMuhammad,makaKamipunmemberikan
ujiankepadamerekadengankelaparandanpapeklik,sebagaimanaKami

telah memberikan ujian kepada pemilik kebun yang beritanya telah

diketahui oleh mereka.

Peristiwa ®emberian ujian k?pada para pemilik kebun) itu

teriadiditanahYanan.JarakmerekadengankotaShan`acukupdekat,

yakni hanya beberapa farsakh saja. Menurut satu pendapat, jaraknya
dua farsakh. Di sana ada seorang lelaki yang senantiasa menunaikan

hak Allah dari kebunnya. Ketika lelaki itu wafat, maka kebun itu pun

menjadimilikanak-anaknya.Nanunmerekatidakmemberikankebaikan

dari hasil kebun mereka kepada orapg-orang, dan mereka pun kikir

akan hak Allah. 0leh karena itulah Allah kemudian menghancurkan
kebun mereka, dimana mereka tidak dapat menghalau penghancuran

yangmenimpakebunmerekaitu.

AIKalbiberkata,"Jarckantara(tempat)merekadenganShan`a

adalah dua farsakh. Allah memberikan ujian kepada mereka dengan

membakar kebun mereka."

Menurut satu pendapat, kebun itu adalah kebun yang terletak

di Dhauran, sementara j arak Dhauran dari Shana` a hanya satu farsakh.
MerekamenjadipemilikkebunitutidaklamasetelahlsaAsdiangkat

(oleh Allah  SWT).  Mereka  adalah orang-9rang  yang  kikir.  0leh
karena i`tulali mereka meinetik buah kurma mereka pada malam hari

(tepatnya dini hari), agar mereka tidak dimintai oleh orang-orang yang
nriskin

Ketika mereka hendak memanen tanaman mereka`, mereka



berkata, "Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke

dalam  kebun kalian." Mereka kemudian berangkat  ke  kebun itu

pagi-pagi buta, nanun temyata kebun itu telah dicabut dari dasamya,
sehingga ia pun menjadi seperti z4sA-S77arz.i.7„, yakni malan. J4sA-S7zar7.7.in

jugadigunakanuntukmenyebutsianghari.

Jika yang Allah kehendaki (dari kata 4sft-Sfaarz.I.in pada ayat

20 surah AI Qalam ini) adalah malam (maksudnya, hitam kelam), hal itu

disebabkan karena lokasi kebun itu telah menj adi hitam kelan (seperti

marain), dan seolah-olah mereka menemukan lokasi kebun itu telah

menjadi arang (yang hitam kelam seperti malam). Tapijika yang Allah

maksud (deri lafazh ,4sfr-S7zarz.z.in) itu adalch siang (maksudnya, terang),

hal itu disebabkan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan telch hilang dari
lokasi kebun itu,  serta bersihnya lokasi kebun itu dari pepohonan,

(sehingga lokasi itu menjadi terang seperti siang).

i4JA-77zc7o`7JyangmengelilihgikebunituadalahmalaikatJibril,

dimana dia kemudian mencabut kebun itu. Menumt satu pendapat,
malaikatJibrilmengelilingiseputarKa'abahdenganmembawakebunitu,
kemudian dia meletakkan kebun itu di tempat dimana kota Tha`if

sekarang berada.

0leh karena itulah kota Tha`if dinamakan dengan Tha`if.
Dalam hal ini perlu diketahui bahwa di tanah Hijaz tidak ada suatu
wilayah pun yang terdapat pepohonan, anggur, dan air di dalamnya
SelaindikotaTha`if.

AI Bakri berkata dalam M" }.am-nya, "Kota Tha` if dinamckan

dengan Tha'if, karena seorang lelaki yang berasal dari Shadif,68 yang

68 SAndz/adalah nana sebuah wilayah yang terletak di Yaman. Nana ini dinisbatkan



bemamaDcrm##membanguntembong,laludiaberkata,`gadba#crit#

lakum  thaa`ifan  haula  baladikum  (sesungguhnya  aku  telah
membangun tembok di sekeliling negeri kalian). ' 0\eh kalene itula.h

kotaitudinamakan-denganTha`if."Wa//chwa'/am.

jKed#¢.. Sebagian ulana berkata, "Barangsiapa yang memanen

tanaman atau memetik` buah-buahan, maka dia harus menyisihkan

sebagian dari buah-buahan itu untuk orang (fakir dan miskin) yang

men9hadinnya."ItulchmaknafimanAuahra'dha+33l=;3!1.'i±;I;I:i
``Dan  tunaikanlah hakrrya  di  hart  memetik hasilnya  (dengan

dz.sedefa¢fa#*epacJa/o*!.;misfu.#/."(Qs.AIAn'aam[6]:141).Hasil

yang  disisihkan  itu bukanlah  zakat.  Hal  ini  sebagaimana yang
telchdijelaskandalansurahAIAn'aam.

Namun  sebagian  ulama  yang  lain  berkata,  "Dia  harus

meninggalkan buah-buahan yang merupakan kesalahan (petik) para

pemetik.SebabsebagianhambaAllahmencarimckapanpokokmereka
dari hal ini."

Diriwayatkanbahwamemetikhasil(pertanian)itutidakboleh

dilakukan pada malam hari. Menurut satu pendapat, itu disebabkan

perbuntaninitidakdapatmenyantuniorang-orangmiskin.Orang-orang

yang bexpendapat seperti ini menckwilkan ayat yang terdapat dalam
surah Nun ini. Menurut pendapat yang lain, hal itu terlarang karena
dikhawatirkanakandipatukulardan/atauserangga-seranggabumi;

Menurutsaya(AIQurthTbi),pendapatyangpertamaadalah

kepada Sebua,h kabilah. Bentuk nisbat untuk kata ShadiJ ini adalah .4sA-SAadjJ}.
Lilh. Mu 'jam AI Buldan (3145\).



pendapat yang lebih sAafa!.fa, namun pendapat kedua pun merupakan

pendapat yang baik. Kami mengatakan bahwa pendapat yang pertama
lebihsAczAz.A,sebabhukumanituterjadikarenamerekabemiatuntuktidak

memberi orang-orang yang miskin. Hal ini sebagaimana yang dituturkan

oleh Allah ra '¢/a.

Asbath meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata, ``Ada suatu

kaumdiYananyangayahnyaadalahseoranglelakishalih.Apabilabuah-

buahapnya telah mencapai (nasa panen), maka orang-orang miskin
mendatanginya,namundiatidakmenghalangimerekauntukmemasuki

kebunnya,memakansebatianaiasil)kebunnya,danmembawanyasebngal

bekal. Ketika sang ayah wafat, anak-anaknya saling berkata satu sana
lain, `Atas dasar apa kita memberikan harta kita kepada orang-orang

miskinitu?Kemarilah,marilahkitamasukacedalamkebun)danmemedk

®asil)nyasebelumorang-orangmiskinitutahu.'Saatitutidckmembunt

pengecunlian(mengucapkaninsyaAllah).Merekakemudianberangkat
dansebagiandarimerekaberkatakepadasebagianyanglaindengansuara

yang pelan: ` Sesungguhnya pada hari ini tidak clan ada seorang mi§kin

punyangakanmemasukikebunitu?'Itulahtyangdincksudoleh)fiman
Allahra'cr/a..lj:3f3j`fe/rfeamereAaberszfmpch.'Mcksudnya,mereka

melakukan sumpah di antara mereka, €p5+: [firi;J'  `bah4;a mereha
sungguh-sungguh akan memetik Qlasil)nya di pagi hart.` Mcksodrrya;.

sesungguhnyakaniakanmemetikthasil)nyapadawaktushubuhsebelum
orangivrangmiskinitukeluar.Merekatidakmembuatpengecualian,yalmi

merehatidakmengatakan:iusyaAllaho.ikaAllchmenghendaki)."

Ibnu Abbas berkata, "Kebun itu beljarak dua farsakh sebelum
Shan`a. Kebun itu ditanami oleh seorang pria shalih yang mempunyai
tiga anak laki-laki. Pada saat itu orang-orang yang .miskin mempunyai

hckatassemunbuah-buahanyangdilewatkansabit(sangpemilikkebun),



danhalitutidakmenghalanginyauntukmelalkukankebalkan.Jikabuah-

buahandilemparkankedalamkeranjang,makasetiapbuahyangjatuh

darikeranjangituadalahmilikorangrorangmiskinjuga.Apabilamereka

memetiktanananmereka,makasetiapbuahyangdilewatkansabitmereka
adalahhakorang-orangmiskin.Apabilamerekamenebarbuah-buahan,

mckaorang-orangyangmiskinitumempunyaihakatassetiapbuahyang

tercecer.Ayahmerekamenyedekahkanbuah-buahanyangterceceritu

kepada orang-orang yang miskin.  Dengan itulah anck-anak yatim,

janda-jandadanorang-orangyangmiskindapatbertahanhiduppada
masaayahmereka.

Namun ketika ayah mereka wafat, mereka melqkukan apa

yangAllahtuturkantentangmereka.Merekaberkata,`Hartamenjadi
sedikit,  sementara keluarga  semakin banyak.'  Mereka kemudian

bersunpchsatusamalainbahwamerekaakanberangkatpagi-pagibuta
sebelun orang-orang keluar, kemudian mereka akan memetik (basil)
kebun tersebut, sementara orang-orang miskin tidak mengetahuinya.

Itulah (yang dimaksud oleh) firman Allah:  i;=Sf sj  `fefJ.ha mereha

berswrmpo¢, ' yakni  mereka bersumpah,  i;;+;l`   `baAwa  "ereka
sungguh-sungguhakanmemetikflrasil)nya,'yalmibdrwtLm[elehoalKan

memetik kurma dari kebun kurma mereka di akhir malam, agar orang-

orangmiskintidakmenaruhperhatianterhadapmereka.j4sA-s¢armw

aidzLlalnalqath'u®otor\8).D[katalRT\::.sharamaal`ideq¥anan-nakhlqti

danarfarcmaa#-#crAfr/w,yaknitibawirtumemetiknya,seperti;rhaba

a/ mc}far"` dan aASAad¢` crz-zcrr 'w, yakni `tiba waktu mengendarainya

dan tiba waktu memanennya. `
'oiife43  `Dan  mereka  tidak  mengucapkan..   ``Insja

4//aft. " ' Yakni, mereka tidak mengucapkan: Insya Allah ¢ika Allah

menghendaki).



®'€)hei5:al.r-3Srdii  `Lalu mereka panggil-memanggil di pagi
harj,'(Qs.AIQalan[68]:21)Yckni,merekasalingmemanggil,

@'cej±'S± ol,:S±±S= :Sl)rail Of  `Pergilah di waktu pagi
(ini)ke`kebunmujikakamuhendakmemetikbuahnya.'(Qs.A:lQahan

[68]:22).Yckni,bemiatuntukmemetikdanmemanennya."

Qatadah berkata, "Yckni, memanen tanaman kalian."

AIKalbiberkata,"(Yalcnimemanen)tananandanpohonkuma

yangadadikebunmereka.'-'

Mujahid berkata, ``Tanaman mereka adalah anggur. Mereka

tidak mengatakan: Insya Allah."

Abu Shalih berkata, "Pengecualian mereka adalah ucapan
mereka:S#bha#a//chz.Rchb].#a04ahasuciAllahTulankani)."

Menurut satu pendapat, makna 6;i;,i; adalah mereka tidak
mengecualikanhakorang-orangmiskin.Pendapatinilahyangdikatckan

oleh Hinah.

Merekakemudianmendatangikebunmerekaitupadamalam
hari, lalu mereka melihat kebun itu telah menjadi hitaln kelan yang
telah dikelilingi oleh 7l*aer `!/dari Tulanmu OVluhanmad) saat mereka

Tldur.

Menurut satu pendapat,  7l*aa `r/ itu adalah inalaikat Jibril.
Halinisebagainanayangtelahdikemukakin.

Ibnu Abbas berkata, "(Yang dimaksud dari kata j4ffo-7l¢aa `i/

padafirmanAllchituadalahfirman-Nya:/Gw/##g/afa¢bw#i./w/hane#a

Q}eriritah) dart Tuharmu. "

Qatadahberkata,"Orangdimaksuddarikata,4fA-7%aa`i/pada
fimanAllahituadalah):adzabdariTulranmu."



Ibnu Juraij berkata, "(Yang dimaksud dari kata 4jfa-7lJlaa `jn

ituadalahleherapiyangkeluardarilembahnerakaJahanam."

j4JA-7lfoczazJ itu  hanya  ada  pada  malam  hari.  Demikianlah

yangdikatakanolehAIFarra`.

jKefl.ga.. Menurut saya (AI Qurthubi), pada ayat ini terdapat

dalilyangmenunjukkanbahwaazam(kebulatanhati/tekad)merupckan
fcktor yang dapat membuat seseorang dijatuhi hukuman. Sebab para

pemilikkebunitutelaliberbulathatiuntukmelakukan(apayangakan
mereka tekadkan),  kemudian mereka  dijatuhi  hukuman  sebelum

merekamelakukanapayangmerekatekadkanitu.

®*,f*P,a±andr:,¢¥tfa?,a;:„::p:yAa]::h6:ar::a;::|':d:,:i;:
melakukan kejahatan  secara zhalim,  niscaya akan  Kami  rasakan

kepadanya sebagian siksa yang pedih. " (Qs. AIH&3i [22|.. 2S)

DalamsebulhaditssfrafoI.foyangdiriwayatkandariNabiSAW,

beliaubersabda,

j\£], j I:±:jo,,j ij.tiog \ri;. ,OIL:.^:jo, L±Oi ,;;-,-,    _          _   _  ,,,,,

`` Jika dua orang muslim bertemu dengan membowa pedang

masing-masing  (baca:  berduel),  maka yang  xpembunuh

dan t;rbunuh ahan masuk neraka. " Pala saha:bat bettanyaL,
"Wchai Rasulullah, chal) ini (pantas bagi) yang membunuh.

Laluapayang(membuat)terbunuh(masukneraka)?"Beliau
merijawab,

4+e j5 j£ Ci;,i ,`®6~ L€!



" (Karena) sesungguhnya dia pun berniat untuk membunuh

schabatnya (pemburmh). "

Hal ini sudah dijelaskan pada surah Aali `Imraan, yaitu pada

pembahasan firman Allah r¢ '¢/a..  1jks t; {j£ 1jjtgj' .+'B  "D¢# "ere*a
tidak  meneruskan perbuatan  kejinya  itu. "  (Qs.  Aahi  `T"Ia.a.n  [3|..

135)

FirmanAIIah:

;j;jJ±:T9f©:)a?i;a:i35\i:3©t±;=j`g`:i;;,fc

@'cftyfe+#O±de+
"Ma.ka jadilah kebun itu hitam seperti malam yoLng gelap

gulita, lalu mereka panggil memanggil di Pagi hart..`Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak

mc7»cfz.A b«¢fr»j/¢'. " (Qs. A] Qa]am [168] : 20-22)

Firlr\an AIlan Tia 'ala:  drri8±=±;=S "Maha jadilah kebun
itu hitam seperti malam yang gelap gulita, " yckri sepend\ "a,lam yang

gelap gulita. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan AI Farra`69
danyanglalinya.

DarilbnuAbbasjugadiriwayatkan:sepertiabuyanghitan.Ibnu
Abbas berkata,  "4s¢-S77arr7.7.in adalah abu yang hitam menurut dialek

Huzarfu"
Ats-Tsauri berkata, ``Seperti tanaman yang dipetik." Dengan

69 Lih. "a 'a#i. A/ a"r..a#, karyanya (3/175 .



demikian,  ¢sA-sAarjz.in  mengandung makna a/ masfar""in,  yakni

yangdipetik.

AI Ha;sac beitaifa, "Shurima Anhaa AI  Khairu  (kebaihan
dl.pwf#S drrl.#}/a/, " yalcni  diputus.  Dengan demikian,  asA-sfoar!.I.in

jugamengandungmakna`di'juga.
`#.,t`

AI  Mu`arrij  berkata,  "Yakni,  seperti  sebutir pas!Eu`yang

texpisah dari kumpulan pasir lainnya.  Dikatakan:  sAarz.I-rna/zf» dan

15faaraa `i.mw#.  Dengan  demikian,  butiran pasir  itu tidak  dapa.

menghasilkansuatukemanfaatan.

AI Akhfasy berkata, "Mcksudrya, seperti pagi yang terpisab
did malan."

AI Mubarrad berkata,  "Maksudnya,  seperti siang dimana
tidakadasesuatupundidalamkebunitu."

Syanir berkata, ``4s4-SHar[.I.in artinya malan, nan'un jlsfo-

Sfoarz.z.mpunberartisiang.Yalcni,ini(siang)texpisahdariitu,(malam)

danitu(malan)texpisahdariini(siang)."

Menurut satu pendapat,  malan dinamakan sAarz-z.in (yang

gelap), sebab kegelapannya memutus/menghentikan aktivitas." Jika
berdasarkan kepada pendapat ini, maka kata yang sesuai dengan
wa.za.n fa'iilun  (Shariimun)  it" "engaLndun8 maLkna. faa'ilun

(shaarimunD."

AI  Qusyairi  berkata,  "Pendapat  ini  masih perlu  dikaji.

Sebab  siang pun dinamakan sAarz.7.in,  namun  ia tidak memutus/
; i :j'_ :

menchendkanaktivitas."
+-  ,I,Z}-`



Fir-Jam:

fei3jTfii3L€Of©6jjLii;djijrfu`c
©ri¥,|j,±3;tfei3i;j©'rfe

"Maka pergilah mereka sating berbisik-bisikan.. `Pada hari

ivi janganlah ado seorq[r.g miskin pun masuk ke dalam
kebunmcL' Dan beroLngkatlch mereka di pagi hart dengan
niat menghalangi (oTang-oTang miskin) padahal mereka

m¢J»p« /me»o/o»g»)7¢J. " (Qs. AI Qalam [68] : 23-25)

Firman Allah rcr 'a/a.. 6jjLifj';1j ljfifu`6  "A4lcJha pergz./aft
mere*c7  §a/I.»g  berb7.s7.A-bz.s7.tan, "  yakni  berbisik-bisik.  Mereka

menyamarkandanmerahasiakanucapanmereka,agarseorangpuntidak
ada yang mengetahui mereka. Demikianlch yang dikatakan Atha dan

Qatadari.Kata6;;i;;'ituterambildarifta/afa);a*A„f"(diadiam),
jikadiadiandantidakmenj6laskan.

Menurut satu pendapat, mereka menyamarkan diri mereka dari
manusia, agar manusia tidak melihat mereka. Sementara ayah mereka

memberitahukan kaum fckir dan miskin agar dapat hadir pada waktu
memetikdanpanen.

Jc.cft),}±£:;`;S.r.)'ii')"Danberangkatlahmerekadipagihari

dengan niat  menghalangi  (orang-orang miskin)  padahal  mereka
mcr"p# /me#o/o#gnyaJ. " Yalmi, dengan maksud (menghalangi orang-

orangmiskin),padahalmerekamempunyalkemampuan(untukmenolong

mereka), dan mereka menduga bahwa mereka dapat menyembunyikan
maksud mereka. Pengertian inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas
dan yang lainnya. Sebab a/ A¢rd adalah maksud. (Dikatakan) : Aaroc7cr



yahriduhardanQDe:imELcksnd).E"gkanbeha:ta,CCHaradtuhardaka(aku
bermadswdpndcr madsrdmw/, yakni aku menuju tuj uanmu.

QatadahdanMujahidberkata,"aJimanAllah):3;;(j>yakni
dengansungguh-sungguh."

AIHasanbeckata,"Yalcni,karemperludanbutuh."

AbuubaidahdanAIQutabiberkata,"a:imanAllah:;g{j>

yckhi dengan tidak memberi. 7° Kata hard ini teranbil dari ucapan
mereka: Aaaradaf a/ fbz./" Aarndcrm (air susu unta sedikit), yakni air

susunya sedikit. Sebab a/ A¢rqzfd dari unta adalah yang kurang air
susunya.  Juga diambil dari  ucapan mereka:  #aar¢daf as-so#a#

(tahun yang sedikit turun hujan), yakni sedikit turun hujan dan
kebaikannya. '" I                                                         .

As-Suddi dan Sufyan mengatakan, aTiman Allah:  j;; {j>

yaknidenganmarah.Sebabcr/frardadalahkemarahan."

Abu Nashr Ahmad bin Hatim, sahabat AI Asmu'i berkata,
"Dan kata itu ditipiskan (mcksudnya dibaca Aczndz.» bukan fearczd7.»/. "

AbuNashrmenyenandungkansyair:

•'+J± ;.:;fr        ±j}€o-;Grjfji;c*is!
``Apabila kuda yang bagus datang, maka ia akan berlari

dengan dipermhi kemarahan dan kemurkaan. ''12

7°Lih."a/.aeA/gwr`ankaryaAbuUbaidah(2/265).
1\ Lin. Ash-Shihhah (21464).
72 Bait ini milik AI A'raj . Hal ini sebagaimana yang tertera dalam fz.sap j4 / `Arab

(entri: fJcrrclda/.  Bait ini pun tertera dalam .4SA-SA;.fa4czfe (2/464)  dan A/ BaAr .4/
Mwfojtfe (8/305) tanpa dinisbatkan kepada seorang pun.
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Ibnu As-Sikkit berkata, "Terkadang kata itu pun diberikan
harakat  (maksudnya  dibaca foarad[.#J.  Engkau  mengatakannya:
haridq harddanf ahuwa haaridun dan hardaan` Darn itulah dika:ckan..
asadun haaridun Qariman garla;s),  luyutsun hawaaridun (bebera;pa.
singayangliar)."

Menurutsatupendapatmakna:3;i{jfadalahsecaratexpisah.
Dikatakan: Acrrnda );crArz.d# fo#rwwcJa# (dia memisahkan diri), yakni

diamemisahkandiridarikaumnya,dantinggalmenyendiridantidakberi]aur

dengan mereka.

A;bu Za;id belka;to, ``rofulun  hariidun min qaumin  hardaa

(orang yang memisahkan diri dart koum yang terpisah).  Harada
)/crfr!.dzfAaHt7a#/az.amemz.schfacz7®dz.rz),jikadiameninggalkankaumnya
danbexpa,1ingdari"elcka,.Kaukabunhariidrnfointangyangtexpisah),

yakniyangterpisahdarikelompokbintang."

AI  Ahsmu'i berkaitai,  "Rofulun  hariidun `(orang yang
memf.schha» cJz.rz), yakhi texpisah dan seorang diri." AI Ashmu' i berkata,
"4 / in"«frczrid berarti 4 / in"»/t7rid (yang menyendiri) menurut dialek

kabilah Hudzail." AI Ashmu'i menyenandungkan syair karya Abu
Dzu`aib:

;# Jal', i +J ijir
" Seakan-akan ia adalah bintang di angkasa yang terpisah

(menyendiri)."

SyairitupundiriwayatkanolehAbuAmrdenganmenggunakan
huruf/.J.in r:A41«#/.arz.dJ. Abu Amr kemudian menjelaskan bahwa kata

Munjaridituberartimzf#/crrj.d/ferpz.sa"me»}ie#dz.rz).AbuAmrberkata,
"Orang itu adalah Suhail."



AI Azhari berkata, ".;i adalah nana kampung para pemilik
kebun itu"

As-Suddiberkata,".;;adalahnanakebunmereka."

Untuk kata itu ada dua dialek (gjra `ch): hardj# dan faarodj.#..
Kalangan mayoritas membacanya dengan sukun huruf ra ` t{±;;),
sedangkan Abu AI  Aliyah  dan  Ibnu As-Samaiqa`  membacanya

dengan/offoafo huruf r¢ ` ():i/. 7j Kedua gjra `ch ini merupakan dua
dialek.

Adapun makna  €p,|ij adalah:  sesungguhnya mereka telah
menguasai persoalan mereka dan berlandaskan padanya (maksudnya,

mereka telah sepakat untuk memanen hasil kebun pada pagi buta
-penedemah).PendapatinilahyangdikemukakanolehAIFarra`.

Qatadah berkata, "Maksud fiman Allah itu adalah, mereka
kuasaataskebunyangmenjadimilikmereka."

Asy-Sya'biberkata,"Q7imanAllah):6¥,IEj,maksudnyamereka

manpu(untukmenolong)orangrorangmiskin.

Menurut  satu pendapat,  makna firman Allah itu adalah
ada. Maksudnya, mereka mau memberi (fakir miskin), padahal mereka

Punya.

73Qira`ahdenganfiathahhaufra`hibukainlahqira`ahyan8mutawatir.Qira`ah`

ini dicantumkan oleh Asy-Syaukani dalam Faffe 4/ gcrd;.r (5/3 87).



FirmanAIah:

©6;j;=;±.d3T©6+Lia'£jii'6i£3fjd6
"Tlatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata.. `

`Sesungguhnya kite benar-benar orang-orang yar.g sesat

Oalan) , bahhair kita dihalangi (dari memperoleh
Aasz./#j7d[J '. " (Qs. AI Qalam- [68] : 26-27)

FimanAllahra'a/a,a+LLi'G,!iJ6l£3fBas"ra/fa/a"ereha
melihat kebun itu, mereha berkata:  `Sesungguhnya kita benar-benar

ora#g-orcr#g);cr#g selscrf a.cr/a#J '. " Maksudrya, ketika mereka melihat

kebun mereka terbakar yang mengakibatkan tidak ada apa-apa lagi di
sana, sehingga menjadi gelap seperti malam yang gelap gulita, dimana

mereka melihat kebun mereka itu  seperti  abu,  maka mereka pun
mengingkaridanmenyangsikanhalitu.

Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain,
'o}L{i|€}"Sesungguhnyakitabenar-benarorang-orangyangsesat

¢.crJcr#/."Maksudnya,kanitersesatjalanmenujukebunkita.Demikianlah

pendapatyangdikemukakanolehQatadah.

Menurut  satu pendapat,  (makna firman Allah itu adalin):

sesungguhnya kita adalah benar-benar orang-orang yang tersesat dari

kebenaran karena kita berangkat pagi-pagi sekali dengan niat tidak

memberiorang-orangmiskin.0lehkarenaitulahkitadihukum.
'o;i':i :;i.Ut  " Bahkan kita dihalangi  (dari memperoleh

¢cls!.ha)/aJ. " Yckni, (hasil) kebun tidak diberikan kepada kita, karena

perbuatanyangtelahkitalakukan.

AsbathmeriwayatkandarilbnuMas'ud,diaberkata,"Rasulullch

SAW bersabda,



®rs' 633  :; irf  L9fui

`Janganlah halian melakukan  kemaksiatan.  Sebab jika

seorang hamba melakukan dosa, maka dia tidak akan diberi
rezehi yang telah disiapkan baginya. I

Setelah itu, beliau membaca:  it`u`c;:i;-ti I;g;elfi'  `Ja/w
kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dart Tuhanmu .... (Qs.

AIQalan[68]:19),Qiiniea)dunayat(berikutnya)."

FinanAuah:

~lfb6i*iJ'C©6±;I;:f]'jj`utf.iJ`f.+j±;;f'u6

©6;jri;,uai3;j;.rfu;jffc©riGi6j-#I#L]',tL¥;®f~db(ji>©de5ifdi€j-ld;frl+J6

©6#,J,fuu`jEj
"Berkatalah seorang yang paling balk pikirannya di antara

mereka: `Bukankah aku telah mengatakan kepadamu,
hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)? ' Mereka

mengucapkan.. `Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami
ad.alah orang-orang yang lalim. ' Lalu sebagian mereka
inenghada;i sebrig;an fang lain seraya carla-mencela.

Mereka berkata: `Aduhai celakalah kita; sesungguhnja' kita
ini adalah or`ang-orang yang melampaui batas.' Mudah-

mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan



(kebun) yang lebih balk daripada[ itu; sesungguhn[ya kita
met.ghaTapkan anpunan dari Tuhon kita."

(Qs. A] Qa]am [68]: 28-32)

FimanAllahra'a/a..+;I-;;iJ6"Berfafa/afoseora#g);¢#g

paling baik pikirannya di antara mereha. " Ma]£sndnyai, ya;ng paling
dapat diteladani, yang paling adil, dan yang paling baik pikirannya di
antara mereka.

'o±3iSS.:# i i iffl  ``Bukankah aku telah mengatakan

kepadamu,  hendaklah  kamu  bertasbih  (kepada  Tuhanmu)? "

Maksudnya, hendaklah kamu membuat pengecualian. Pengecualian

mereka adalah tasbih.  Demikianlah pendapat yang  dikemukakan

oleh Mujahid dan yang lainnya. Firman Allah ini menunjukkan bahwa
orang yang paling baik pikirannya ini memerintahkan mereka (pala

pemilik kebun) untuk membjat pengecualian, nanun mereka tidak
mematuhinya.

AbuShalihberkata,"PengecualianmerekaadalahSwbhaa7!a/Jcr7!j.

/:h4lcrfoc„"ci.4//ch/.Orangyangpalingbaikpikirannyaituberkatakepada
mereka,`HendaklahkalianbertasbihkepadaAIlah,'yaknimengatakan

Subhanallahi(mahasuciAllah)danbersyukurkepadanyaatasapayang

telahdiberikin-Nyakepadanu."

An-Nahhasberkata,"Maknaasala/-/as6z.z.Aadalahmenyucikan

Allah `4zzcr tva /a//cl. " Dengan demikian, Mujahid menetapkan tasbih

pada posisi Jus);¢ ,4//ch, sebab maknanya adalah menyucikan Allah `4zz¢
wcrJcr/Jadariteriadinyasesuatudiluarkehendck-Nya.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah:
hendaklahkalianmemohonampunankepadaAllahdariperbuatankalian

dan bertobat kepada-Nya dari kebusukan niat kalian. Sesungguhnya



orangyangpalingbaikpikirannyadiantaramereka,mengatakanperkataan

itu kepada mereka, saat mereka berbulat hati untuk melakukan itu, dan
memperingatkanimerekaakanpembalasanAllahterhadaporang-orang

yang berdosa.

Firman Allah ra 'a/a.. -gi3 6Li;i iJ6 "A/ere fa mengiefcapha»..
`lA4laAcr Safc!. I"haw ham7' '. " Mereka mengakui kemaksiatan dan ri.ereka

punmenyucikanAllchdaristatusorangyangzhalinpadaperbuatan-Nya.
Ibnu Abbas berkata tentang ucapan mereka:  -lfi3 6£;i  "A4lafoa SwcJ.

rzffra» facrm7.. " Maksudnya, kami memohon ampunan kepada Allah dari

dosalkamil,i,*S>1±€ls"Sesungguhnyakamiadalahorang-orang

ycrmg/a/i-in,"terhadapdirikamikarenakanitidakmemberiorang-orang

yangnriskin.
'o):3ifey*S-+¢&f ffi    "Lalu    sebagian    mereka

menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela. " M:aksndnyaL,

si ini mencela si itu karena bersLmpah dan tidak memberi orang-orang

yangmiskin.Lalusiituberkatadepadasiini),``Bahkanengkaulahyang
mengisyaratkanperhataninikepadakami."

'¢ys±±L \± €}~I±.'3i± .lj6  "Mereha berhata:  `Aduhai  celahalah

hita;  sesungguhnya kita ini adalah  orang-orang yang melampaui
baJas'," yakni  orang-orang yang melakukan kemaksiatan  dengan
tidak  memberikan hak  orang-orang  fakir  dan  tidak  membuat

pengeeualian.

IbnuKaisanberkata,"04alma.fimanAllahituadalah):kitatelah
in.engingkarinikmat-nikmatAllah,dimanakitatidakmensyukurinya
sebagainanaorangtuakitameusyukurinyasejakdchulu."

-qi |£±; ti±=± oS)~t±6 `;;i  " Mudah-mudahan  Tuhan  kita

memberikan  ganti  kepada kita  dengan  (kebun)  yang lebih baik

c7crr!.pcrc7cr  I.f#. "  Mereka membuat kontrak  dan berkata:  "Jika Allah

GEE



memberi ganti kepada kami dengan (kebun) yang lebih baik daripada
k'ebunitu,niscayakaniakanmelakukanapayangtelahdilakukanoleh
orangtuakamidulu."Merekakemudianberdoadanbertadhani'kepada
Allah, lalu malam itu pula Allah inemberi ganti kepada mereka dengan
kebun yang lebih baik dari kebun mereka dulu. Allah memerintalikan

malaikat  Jibril  untuk  mencabut  kebun  yang  terbakar  itu  dan
menempatkannya di Zu'r,  Syam,  kemudian mengambil  kebun  di

Syam dan menempatkanya di tempat kebun mereka.

Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya orang-orang itu telah

ikhlasdanAllahpuntelchmengetahuikejujuranmereka,sehinggaAllah

memberigantikepadamerekadengankebunyangdisebutAIHayawan.

Di sanalah terdapat pohon anggur yang syetandan buah anggurnya

hanya dapat dibawa oleh satu ekor baghal."

AI Yamani Abu Khalid berkata, "Aku pemah masuk ke dalam
kebun itu, dan aku melihat setiap tandan buah anggumya seperti orang
hitamyangsedangberdiri."

AI  Hasan berkata,  "Adapun ucapan para pemilik kebun:
'®;±`') u3b 8±±t)}  `Sesungguhnya  kita mengharapkan ampunan  dart

r"Acmk}./a,'sayatidakmengetahuikeimananyangadapadamerekaitu,

atau sampai sejauh mana keimanan itu berada pada orang-orang yang

musyrik, jika mereka ditimpa kesulitan.  Dengan demikian,  harus

ditawaquflcan mengenai keberadaan mereka sebagai orang-orang yang

berinan."

Qatadah pemah ditanya tentang para pemilik kebun: apakah
merekaitutermasukpenghunisurgaataukahtermasukpenghunineraka?"

Qatadah kemudian berkata,  "Sesungguhnya aku merasa kelelahan.
Kalangan mayoritas bexpendapat bahwa mereka telah bertobat dan

ikhlas."DemikianlahyangdiriwayatkanolehAIQusyairi.



gz.ra `aA  kalangan  mayoritas  adalah  O'=L±',  yakni  dengan
ditipiskan. Sedangkan para ulama Madinah dan Abu Amr pembaca
dengan di/as);dl.dkan (u`ri~').74 Kedua gj.ro `ch  ini merupakan dua
dialek.

Menurutsatupendapat,af-fczbdz.7./adalahmerubahsesuatuatau

merubahkeadaannya,sementaradzatnyatetapsepertisemula.Sedangkan

a/ I.6daa/ adalah menghilangkan sesuatu den menetapkan sesuatu yang
laindiposisisesuatuyangdihilangkanitu.Pembahasanmengenaihalini

sudahdijelaskanpahasurahAn-Nisaa`.

FirmanAIah:

©6#,,jf},
Jle

6J±`qT+,ii'j+,iiiTdi,,if
E=

"Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya adzab
akhirat lebih besar jika mereka mengetahui."

(Qs. AI Qa]am [68): 33)

Fir"an AIlab Tla'ala,  +|iffl€J},`if  "Seperti  itulah adzab

/dz/»z.oJ, "  yakni  adzab  dunia dan kepunahan harta.  Pendapat  ini
diriwayatkandarilbnuZaid.

Menurut satu pendapat, sesungguhnya (kisah tentang para

pemilik kebun) ini merupalran pelaj aran bagi penduduk mereka, agar
mereka kembali kepada Allah, saat Allah menguji mereka karena doa

74 gz.rc7 `aA dengan tasydid ini merupakan g/.ra `czA yang juga mz/fcrwzfJ.r. Hal  ini

sebagaimana dijelaskan dalam ragrz.b j4#-Ivas);r, h. 13 8 .



Nabi dengan paceklik. Maksud firman Allah itu adalah: sebagaimana

perbuatan Kami terhadap para pemilik kebun itu, maka Kami berbunt
terhadap orang-orang yang melampaui batasan-batasan Kami di dunia.
'#.o,':;;STl+1'i±')"Dansesungguhnyaadzabckhiratlebihbesarjika

mereha mengetahui. "

Ibnu Abbas berkata, "Fiman Allah ini merupakan sebuah

perumpainaanbagiparapendudukMakkah,saatmerekapergikeBadar
dan bersumpah bahwa mereka akan membunuh Muhammad dan para
sahabatnya, lalu kembali lagi ke Makkah untuk berthawaf di Ka'bah,
mengkonsumsi khamer, dan ditata rambutnya oleh para penata rambut

perempuan.Allchmenyalahidugaanmereka,dinanamerekajustruyang
ditawan, dibunuh dan dikalahkan seperti para pemilik kebun ini, saat

mereka kelunr dengan niat memetik hasil kebumya, tapi justni mereka
tidakmendapatkanapa-apa."

' Selanjutnya dikatakan,  ada kemungkin,an hak yang tidak

diberikanblehparapemilikkebunitumerupakankewajibanmereka,dan
ada kemungkinan pula bahwa itu merupakan hal yang disunnahkan.
Namun pendapat yang pertama lebih kuat. Wr¢//flfew a '/cm.

Menurut satu pe`ndapat, surah ini adalah surah Makkiyyah.

Namun alangkah j auhnya dari kebenaran bila memahanii ayat ini pada

paceklik yang menimpa penduduk Makkah dan pada peperangan
Badar.



Fir-Arm:

f©edT#.r¥+3iifed,6j_,

9j'as±'if©€j##±c©ie,#.~g
I:I;if.fjj?f©ain;#a'ie±'3j©6pijij'

©3#a'#3jYxp.T43!TJ`jifty;
"Sesungguhreya bagi orang-orang yang bertakwa

(disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi
Tuhannya. Maka apakah patut Kami menjadikan orang-
orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa

(orang kaf ir)? Mengo[pa kamu (berbuat demikian)..
bagaimartakah kamu mengambtl keputusan? Atau

adakoLh kamu mempunyal sebuah kitab lyang diturunkan
Allah) yang koLmu membacanya?, bahwa di dalannya kamu
benaT-benar boleh memilih apa yang kamu sukal untukmu.
Atau apakch kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat

dengarl sumpqLh dart Kami, yang tetap berlaku sampai
hart kiunat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat

mengambil keputusan (sekehendakmu)? "
(QS. AI Qalam [68]: 34-39)

Firman    Allah     ra'a/cr,      rg±JT`;A:i'r£+3iiped,3j
"Sesungguhnya  bagi  orang-orang ya'ng  bertakwa  (disediakan)

surga-surgayangpenuhkenikmatandisisiTuhannya."F.i:"anA:Ilth
ini  sudah  dijelaskan pada  pembahasan terdahulu.  Maksudnya,
sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan bagi
merekadiakhiratkelak,surga-surgayanghanyamengandungkenikmatan

yang murni, yang tidck tercemar oleh sesuatu yang mencemarinya,



sebagaimanasesuatuitumencemarikchum-kebundidunia.

Dalamhaliniperludiketahuibahwapemuka-pemukaQuraisy
'bexpendapat bahwa mereka diberikan keberuntungan duniawi yang

melimpah,sementarakaLmmuslininhanyasedikitsaja.0lehkarenaitulah
apabila mereka mendengar pembicaraan tentang akhirat dan apa yang

Allahjanjikankepadaorang-orangyangberiman,merekaberkata,"Kalau

bermrkitaakandibangkitkahsepertiyangdiklainMuhammaddanorang-

orang yang mengikutinya, maka kondisi kita dan kondisi mereka (di

akhirat) tidak akan jauh berbeda dari kondisi yang ada di dunia. Mereka

tidak akan lebih baik dari kita dan tidck akan dapat mengungguli kita.

Paling tidak, mereka sama dengan kita." Allah kemudian berfirman:
'ceffS';)h±;fi':J±=:fi"MakaapakahpatutKamimenjadihanorang-

t=

orang Islam  itu  sama  dengan orang-orang yang berdosa  (orang
facrrtyJ .? " Maksudnya, sama dengan orang-orang yang kafir.

Ibnu Abbas  dan yang lain mengatakan,  orang-orang kafir
Makkah berkata, "S esungguhnya di akhirat kelak kami akan diberikan

yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada kalian. " Maka turunlah
ayah..'{)h¢±fif';)h±;fi':J==:st"MakaapakahpatutKamimenjadikan
orang-orang  Islam  itu  sama  dengan  orang-orang yang berdosa

/oJ'crJ?g  hafirJ? "  Setelah  itu,  Allah  mencemooh  mereka  dengan
berfirman:

'ois±:J;S:foc.  "Mengapa  kamu  (berbuat  demikian):

bagaimanakah  kamu  mengambil  keputusan? "  ini "erupa.ken
keputusan yang tidak lurus (tidak 'benar). Sebab seakan-akan perihal

pemberianbalasanituterserahkalian,sehinggakalianberhckmengambil
keputusan dalam masalah itu sesuka kalian, yaitu bahwa kalian akan

mendapatkanyangterbaiksepertiyangdiberikankepadakaummuslinin.
'o;3i3 e±,¢+={-:fa-(€l   "Atau  adakah  kamu  mempunyai



sebuah hitab  (yang  diturunkan  Allah)  yang kamu membacanya? "

Maksudnya, apakah kalian mempunyai kitab yang di dalamnya tertera

balwa orang yang taat itu seperti orang yang suka maksiat.  .
'oi# 6 e±,-fa `ol,.  "Bahwa di dalamnya kamu benar-benar

boleh memilih apa yang kamu suhai untukmu, " ya,krii ka;run pELh da;n

kamu ingini. Makna firman Allah' itu adalah: ;;±j' 5i -yakni dengan

/crffocr¢ huruf hamzah yang terdapat pada lafazh aJt#a. Namun huruf
hamzah  itu  kemudian dikasrahkan karena masuknya huruf /am.
Engkau berkata:  ir'u> €J5i t:l>   "j4*w  /afr#  bcr¢w  e#ghaw  adaJafo

ora#gya#gberaha/;"yaknide'ngan/affoafohurufhanzahpadalafazh
'asfi, dan..  .j3al 'at\. '[±J±  "Aku  tahu  sesungguhnya  enghau  adalah

ora#g)J¢ng.bercrfrcr/,"yaknidengankasrahhurufhamzahpadalafazh

{:JJ€!.Dengandemikian,anilpedafimanAllah:&#ti3e3jj'&j"Bawhw
di 'dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai
##/#frow, " adalah lafazh b±jij', dalam hal maknanya. Huruf /am.
tersebutmen9halangihurufhanzahuntukdifathahkan.

Menurutsatupendapat,fimanAllahitutelahsempumapada
flrman-Nya:  6±ji;'.  Setelah itu, Allah memulai lagi firman-Nya,
dimana Allah berfirman:  a;g tl'3e!jj a!  "B¢fowa dJ. dr/am#);a
kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu suhai untukmu. "

Maksudnya,yangdidalamkitabituterdapatketeranganbahwakalian
dapat memilih apa yang kalian sukai. Maksud dari firman Allah ini

adalah: kalian tidak dapat melakukan itu. Kinayah yang terdapat pada

lafazhieyangpertamadanyangkedua,kembalikepadakitab.

Setelah itu, Allah menambah cemoohan dengan berfirman:
9ed.31il"Atauapakahkamumfmperolehjanji-janji,"yalkrii.]anigrr

janji  dan kepastian-kepastian,  -:ih:i:±>  "ya#g cJjperfr%af de#grm
sumpah dart Kami, yang ahan tetap berlaku, " yak:ni dipelhaat. Al

GB



Bcra/I.g¢ch adalah yang diperkuat dengan nana Allah ra 'a/a. Maksud

fiquanAllahituadalah:apakahkalianmempunyaijanjidariAllahyang

dengan janji itulah kalian diyakinkan bahwa kalian akan dimasukkan

ke dalam surga.
'o):3± 6.:fa `o}  `` Sesungguhnya  kamu  benar-benar  dapat

mengambilkeputusan(sekehendakmu)?"m]mfhamzah(ya]ngterda;pat

padalafazh34)dikasrahkan,karenahuruf/czmmasukkedalamkhabar

(yaitua`)yangmerupakan`s#/chbagilafalrfe.i.Lafazh3jituberada
pada posisi #asAob, tapi huruf hamzahnya harus dikasralikan karena
adanya huruf /cr7" tersebut. Engkau berkata: ffa/a/f# r.##a /chcr /crhadzcr

(aha bersumpah sesungguhnya bagimu arm).

Menurutsatup6ndapat,kalimatfimanAllahitutelahsempuma

padafirmari-Nya:3rty.T432:jj"Sampaz.harz.fu.amaf."Setelahitu,Allah
berfi\:rman,'®i#6±±,31`o}``Bahwadidalamnyakamubenar-benar

boleh  memilih  apa yang  kamu  sukai  untukmu,"  jita dehikia;n.
Maksudnya, hal itutidaklahdemikian.        `

Ibnu Hurmuz membaca firmanAllah itu dengan:  ±  +Zl' Jii
•rff:;Sic.I"Darimanakamubenar-benarbolehmemilih;;:ayangdi

dalamny6apayangkamusuhai,"dan'rf;Z=±a,°;Z1'Si"Darimana
kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)? , ''7S

denganbentukJs/i/%acrmatatatanya)padakeduakalimattersebut.

SementaraHasanAIBashrimembacafimanAllahitudengan

iou:, yakni dengan #asfaab, karena menjadi focro/. 76 Boleh jadi lafazh

is'e:inimenjadiAao/daridAowz.ryangterdapatpadalafazh.#,sebab

75 97.ra `aA Ibnu Hurmuz ini merupakan gi.ra `ch yang tidak in/fcrwafz.r.
76 gi.ra `ch Hasan ini merupakan gI.ra `ch yang tidak "#faiwatJ.r.
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lafazh  ;S'  ini  merupakan kftclbor  (m#goddrmJ  bagi  lafazh  c+i;;i .

0leh  karena  itulah  pada  lafazh  ;£}'  ini  terdapat  dfoomj.r  yang

merupakan bagian dari lafazh c+;i itu. Atau lafazh  ii)u: ini menjadi
fraa/ dari czfocrmJ.r yang terdapat pada lafazh `:=|>, jika l'afazh \=j> ini

diperkirckan sebagai si fat yang tidak berhubungan dengan sumpah itu

sendiri.Sebabpadalafazh\;]£terdapatcillczmz-ryangmerupakanbagian

darilafazhc+;.fitu,sebagaimanalafazht;:I;inibolehmenjadik*abar
darilafazhcri;.i.Lafazhiile:inipunbolehmenjadiAaa/darilafazh

ri;i,  meskipun lafazh  c;:;i  ini nakirah,  sebagaimana merekam#a;defaa:fifr=d::::A:f:,:a:;£aamb,;;a,k#;,:m##£.,i;£

sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. " (Qs. AI
Baqarah [2]: 241)

Adapunkalanganmayoritasulama,merekaniembacafirman
Allahitudenganrafa'(ifty;),karenamenjadisifatbagilafazhcri;i.

Firmanirm:

®j-rT£-gji3.iJ:3d;:~gji.F.rf©isjdi,`i3,ig#.i;i:

©de,JL£'Jg
``Ilanyakanlah kepada mereka.. `Siapakah di antara mereka

yang bertanggung jowab terhadap keputusan yang diQtmbil
itu? ' Atau o[pakah mereka mempunyal sekutu-sekutu?

Maka hendakLah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya
jika mereka adalah orang-orang yang benar."

(Qs. AI Qalam [68]: 40-41)
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Firman Allah  ra 'cr/a,  apj€1J,14*ji;{I:  "ra#);oha#/cr¢
kepada mereka: ` Siapahah di antara mereha yang bertanggungjawab

terhadap  keputusan yang diambil  itu? '. " Ma,ksndnya, ta;nyaka;nlaLh

olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengada-ada
sesuatu kepadaku, "Siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab
atas  apa  yang  telah  disebutkan itu?."  Maksudnya,  mereka  akan

mendapatkan yang terbaik (di akhirat kelak), seperti yang diperoleh

kaunmuslimin.

Zcr 'I.I.in  adalah  orang yang bertanggungjawab  dan  orang

yang menjanin.  Demikianlah yang dikemukakan oleh lbnu Abbas
dan Qatadch.

S
Sementara Ibnu Kaisan berkata,  "Yang dimaksud  dengan

Zcr '7.j.in  di  sini  adalah  orang  yang  mengemukakan  hujjah  dan

pehgckun."

AI Hasan berkata, ``Za '7.I.in adalah rasul/utusan."

:p;,JL;}Jfoji3;-gJ±3.ij'd;:-fJiil~if"4/a"prfaAme„Ap
mexp«#);aJ. Jetzf/"-JeA„/"? " Maksud  firman Allah ini  adalah:  i{}l`f
"crpcha!fo meret¢ mempw#}iaz-. " Huruf mJ.in yang terdapat pada lafazh

ifadalchsAz.#aA.

Firman Allah rcr 'a/cr..  :-gj£  "se*«f"-sck«/zf?, " yakni saksi-

sdrsti,-+jg±;lftfi"Makahendaklahmerekamendatanghansehatu-
Seha/„ny¢,"yaknimenyaksikanapayangmerekaakuiitu,de,+i;lJgc)j
"Jika mereka  adalah  orang-orang yang benar, "  pedal penga,k"aLn

mereka.

Menurut  satu pendapat,  maksud  firman Allah itu adalah:
makahendaklahmerekamendatangkanscksi-saksimereka,jikamereka

manpu. Dengan demikian, firman Allah ini merupakan sebuah perintah
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yangmengandungmaknabahwamerekadianggaptidakakanmampu
mendatangkan saksi-saksi itu.

Fimanianal:

as3pitl7jj63£iJ;39i:cfti2i;f33'

3jiiTj'j63;ij:ijgif5±€al`;.rfe¥'.+ifef€gr
©6#.+j

"Pada hart betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk
beTsujud; maka mereka .tidak kuasa, (dalam k?adT_P

pandariganmerekatundirkkebowah,lagi_in?rep.:?ilip.u:i
kehinrian. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia)

diseru untuk beTsujud, dan mereka dalotm keadaare
§cj¢ftferm" (Qs. AI Qalam [67]: 42-43)

©

Firrnan All+ah Ta'ala,  9C-cf :1±±±'¢±  "Pada  hart  be..ti.s.
dz.".#ghapta#."Bolehsajaj4ami./padalafazhf3!'adalahlafazhi;'¢
"A4cr*cr  foe#da*/aft  mere*a, "  (Qs.  AI  Qalam  [68]:  41)  yakni:

jG P Lriff i}£ *{6}; 13S  ""aha frendatJafr-,,
mereka  mendatangkan  sekutu-sekutu  mereka  pada  hari  betis
ap, ;is,#,

disingkap,  agar  sekutu-sekutu  itu  memberikan bantuan  kepada

;i"::si'mApt:u,';=::S;I:]g¥ife*;;;.¥§,a::„:a:,::naa:e„r::Pr:tG?,',:;
J',,

dr.sz.i.g*crp."Jikaberda'sarkankepadapendapat(yangkedun)ini,mcka

g].ra `crfo diwaqaftan pada lafazh: de,+i;  "orang-ora#gy¢ng be#ar. "
(Qs. AI Qalam [68]: 41). Namun jika berdasarkan kepada pendapat

yangpertama,gJ.ra`afatidakdiwaqaflcanpadalafazhtersebut.Fiman
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Allah itu dibaca pula dengan: 'Lii£`  i}£ "pnda Aa„ ham]. ;„e"a#fa, "

yakni dengan menggunakan huruf#2f».77

Sementara Ibnu Abbas membaca firman Allah itu dengan:

PG  ®;:i  'LL*  '{i  "Pada  hart  ia menyinghap bet.isnya,"  yakni
ienganmenggunckanhuruffa`yangmenyebutkan/a'#katar¢dsr7ititu78
Maksudnyaadalahpadaharikesulitanataukianatmenyingkapbetisnya.
Kalimat ihi seperti perkataan mereka: S};omaraf cr/ hard" a# saag7.ftaa

(peperangan menyingkap betisnya).

Dari Ibnu Abbas -juga-, AI Hasan, dan Abu AI Ulaych
diriwayatkan gz.ra `aA:  £j==£f  -yakni  dengan menggunakan huruf

fa `   yang tidak menyebutkan fa'il kata rztfuya/zf itu.79 gz.ra`ch ini

texpulang pada makna: i.i£Zj; , dimaria seakan-akan Allah berfirman:
-.i:A+I   .;:}F   '-3I^±S\   'Li3Z3   'Fi  ..Pada  hart  kiamat  disinghap  tentang
`irsulitan(ny'a)."

FirmanAIlahitupundibacapuladengan:'L¥'i}i"Padrha7.
z.ame»)/i.77ghapha»,"denganhuruffcz`yangdidhanahkandanhuruftyz.#

yang dikasrahkan,8° yang terambil dari kata: i4kyq/a, jika seseorang
masuk dalam penyingkapan.  Contohnya adalah akyq/a ar-ra/.a//2/

/aAwi4Jamwky7Jit»,jikabibimyayangatasterbalik.

IbnuAIMubarakmenuturkan:UsanahbinZaidmengabarkan
kapadakanidarilhimch,darilbnuAbbas,tentangfimanAllah7a'a/a,

9^:¢;`:i2±±.'¢±"Padaharibetisdisinghaphan."TbouA:bbasbendfa,

77 gf.ra `ch ini bukanlah gi.ra `ch yang mutawatir.
78 gz.ra `aA ini bukanlah gz.ra `aA yang mutawatir.
79 gi.ra `ch ini bukanlah gf.ro `ch yang mutawatir.
80 gf.ra `aA ini bukanlah gI.ra `aA yang mutawatir.
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"Maksudnya,drdahari)kesusahandankesulitan(disingkap)."

IbnuJuraijmengabarkankepadakamidariMujahid,diaberkata,
"quaksudnya),kesulitandankesungguhanperkara."Mujahid.berkata,
"Ibnu Abbas berkata, `Hari itu adalab saat yang paling sulit pada hari

kianat'."

AbuUbaidah8]berkata,"Apabilapeperangandanperkarahebat,

dikatakan:  Has)/cr/a  cr/  .crmrc(  a#  scrcrgi.%J.  (perkara  itu  menyingkap

betisnya).Yangmenjadidasardalanhaliniadalah,jikaseseorangyang

terceburkedalansesuatuyangmemerlukankeseriusan,makadiaakan

menyingsingkansaagtoetis)nya.Selanjutnya,kataj4s-Scag(betis)dan

penyingkapannyadipinjanuutukmalmakesulitan."

Menurut satu pendapat, scag @etis) sesuatu adalah pokok

bagisesuatuitu,dimanadengansc7agitulahsesuatuitudapatberdiri.

Contohnyaadalalisaag(batang)pohondansaag(betis)manusia.Jika

demikian,makayangdimaksuddarifirmanAllahituadalah:padahari

pokok perkara disingkap,  sehingga nampaklah hakikat dan dasar
perkaratersebut.

Menurutpendapatyanglain,(maknafimanAllahituadalah):

betis neraka Jahanam disingkap.

Menurutpendapatyanglainnyalagi,(maknafimanAllahitu

adalah): betis [tiang] Arsy (disin8kap).

Menurutpendapatyanglaimyalagi,yangAllahmaksudadalah

waktumendekatnyaajaldanlemahnyatubuh.Dengandemikian,yang

dimaksud dari fiman Allah itu adalah: (Pada hari) orang yang sakit
menyingkapbetisnya,agardiadapatmelihatkelemahannya.Sementara

'` Lih. "ajaz i4J giir `aH karyanya (2#66).
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itumuadzinmenyerunyauntukmenunaikanshalat,namundiatidakdapat

berdiridankelun(runah).

Adapun  riwayat  yang  menyatakan  bahwa Allah  akan
menyingkap betis-Nya, perlu diketahui bahwa sesungguhnya Allah

Tc7'cz/c7Mahatinggiuntukmemilikianggotatubuhdanbagian,membuka

maupun menutup. Makna firman Allah itu ¢ika dikorelasikan dengan

riwayat ini) adalah bahwa Allah akan menyingkap yang agung dari

sebagianperkara-Nya.

Menurut pendapat yang lairmy? lagi,  makna fiman Allah
tersebut adalah cahaya Allah `Azza wa Jalla disingkap. Abu Musa

meriwayatkandariNabisAwtentangfirmanAllahra'¢/a,9l;cfti2£;
"betis  disingkapkan. "  Bel±an bersthdaL,  Cccahaya  yang  agung

disingkap, dimana mereha tersungkur bersujud kepada-Nya."82   .

AbuLaitsAs-Samarqandiberkatadalamtafsimya:

AI Khalil bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata:
IbnuMani'menceritakankepadakami,diaberkata:Hudbahmenceritakan

kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salanah menceritakan kepada
kami dari Adiy bin Zaid, dari Imarah AI Qurasyi, dari Abu Burdah, dari

Abu Musa, dia berkata, "Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata,
`AkumendengarRasulullahSAWbersabda,

82 Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/408) dari riwayat

Ibnu Jarir dan Abu Ya'la.  Ibnu Katsir mengomentari hadits ini, "Pada hadits ini
terda'f)at  sosok  periwayat  yang  tidak  diketahui  identitasnya."  Hadits  ini  pun
dicantumkan o leh As-Suyuthi dalam .4d-Dwrr .4 / Ma#tswr (6/254 dari riwayat lbnu
Jarir, Abu Ya' la, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Mardawih, dan Baihaqj dalam A/j4„a ` wa
4Sfa-S*!/af. Ibnu Asakir menganggap hadits ini dHa 'i/dari Abu Musa.
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`Apabila terjadi hart kiamat, mcka diumpamahanlch bagi

tiap-tiap kaum  apa yang pernah mereka  sembah  di  alam
dunia.  Lalu masing-masing kaum pergi  kepada apa yang

mereka sembah di dunia, dan tinggallah orang-orang yang

mengesakan Allah.  Dihatakan kepada mereha,  "Apa yang

halian tunggu,  sementara manusia  telah pergi? "  Mereka

menja:wab,  `` Sesungguhnya kami  mempunyai  Tuhan yang

hami sembah di dunia, namun kami tiada pernah melihat-

Nya. "  ~Pembicara itu berhata-,  " Kalian mengenal-Nya

jikd  kalian  melihatnya?"   Mereka  menjawab,   "Ya."
Dikatakan  (kepada mereka),  "Bagaimana kalian  dapat



mengenal-Nya,  sementara kalian belum pernah melihat-
Nya. " Mereka mekyawab, ``Sesungguhnya Dia, tiada sesuatu

pun yang menyerupai-Nya. " Maha disingkaplah tabir untuk
mereka, sehingga mereha pun dapat melihat Allah I;a'ala,
lalu mereka tersungkur berrtyud kepada-Nya, dch tersisalah
beberapa kaum yang bagian atasnya seperti  tanduk sapi.

Mereka melihat kepada Allah dan mereka hendak bersujud,
namun mereka tidak dapat melahakan  (itu).  Itulah  (yang
dimaksud  oleh) firman Allah Ta'ala:  "Pada  hari  betis

disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka

mereka tidak kuasa. "  Allah Ta'ala kemudian berfirman

(kepada orang-orang yang mengesakan Allah itu) ,  " Twahai
hamba-hamba-Ku,  angkatlah  kepala  kalian,  karena
sesungguhnya  dku  telah  menetapkan  pengganti  untuk
masing-masing orang dari kalian dengan lelaki dari haum

Yahudi dan Nashrani. " ' ''83

Abu Burdah berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada
Umar binAbdul Aziz, lalu dia berkata, `Allah yang tiada Tulian (yang
berhak) disembah kecuali Dia, (apakah) ayahmu yang menceritakan
hadits ini kepadanu? ' -Abu Burdah kemudian bersumpah kepada
UmarbinAbdulAziztigakali-.Umar®inAbdulAziz)berkata,`Aku
tidak pemah mendengar hadits tentang orang-orang yang mengesakan
Allah,yanglebihakusukaldaripadahaditsini'."

QaisbinAs-Sakanberkata,"AbdullahbinMas'udmenceritakan
hadits di dekat Umar bin AI Khaththab. Abdullah bin Mas 'ud berkata,

e3 Pengertian hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam f4d-Da„ 4 / A41c7#tswr

(6/255 dan 256).



`Jikateriadiharikianat,makaberdirilahmanusiauntuk(menghadap)

Tulan semesta alam selana empat puluh talrm seraya mengarahkan

pandangannyakelangit,dalamkeadaantelanjangkaki,tubuhtelanjang
bulat,dandipenuhiolehkeringat.Allahtidakberbicarakepadamereka
dantidakpulamenatapmerekasela:naempatpuluhtahun.Setelahitu
seseorang berseru, ``Wchai manusizi, bukankah sebuah keadilan dari

Tulan kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah membentuk

rupakalian,yangtelalmenghidupkankalian,danyangtelahmematikan
kalian,kemudiankalianmenyembahselain-Nya,bilaDiamemalingkan
setiapkaunkepadasesuatuyangmerekasembah?"Merekamenjawab,
"Ya."Makadiangkatlahuntukmasing-masingkaumse;uatuyangdulu

mereka sembah selain Allah, lalu mereka pun mengikutinya, sehingga
iamelemparkanmerekakedalanneraka.

Saatitutersisalalkaummuslimindanorang-orangyangmunafik.

Kepada mereka dikatakan, "Mengapa kalian tidak pergi, sementara
manusiatelahpergi?"Merekamenjawal],"SampaiTulapkanimendatangi
kami." Dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian mengenal-Nya?"
Mereka menjawab, "Jika Dia mengenal kami, maka kami pun akan
mengenal-Nya."Ketikaitulahbetis(maksudnyaadalahcahayayangagung,

sesunidenganpendapatyangtelahdisebutkan,penerjemah)disingkap

danAllahpunmunculkepadamereka,laluorang-orangyangmenyembah-

Nyadenganikhlastersungkurbersujud(kepada-Nya),sementaraorang-

orangyangmunafiktidakmampu(melakukanitu),scolaholahdipunBgung

merekaterdapatgarpu.Allahkemudianmembawamerekakeneraka,
dan memasukkan kaum muslimin ke dalam surga. Itulah firman AIlah

ra 'a/a,  a;±==; ft 3;±Jt j`j 63;JJj "Dan mereka dipanggil untuk
bersujud;makamerekatidakkuasa."

Firman Allah  ra 'aJa,  .+;±3f€+:}i£  "/daJam  *eadra#/



pcr#dr#gr# mereha fw#d#* he bawcrA, " yakni hina dina.  Lafazh itu
di#crsAcrbkankarenamenjadiAoa/.

S.i.+|ii:i   "Lagi  mereka  diliputi  kehinaan. "  Ha.I  itu
disebabkan orang-orang yang beriman mengangkat kepala mereka.
Pada saat itu, wajah mereka lebih bersinar daripada salju, sedangkan
wajahorang-orangyangmunafikdankafirhitamlegain,bahkanlebih

hitandaripadaaspal.

Menurut saya (AI Qurthubi), pengertian hadits Abu Musa
dan hadits Ibnu Mas'ud itu tertera dalam Sftafar.fa M#£/I.in dari hadits

Abusa'idAIKhudridanyanglairmya.

Firman   allah   ra'a/a,   ±giJJ7jj6fJj'iJgifS   "Da»
sesunggwhnya mereha dahalu  (di  dunia)  diseru untuk bersujud, "
maksudnya  di  dunia,  6;±!= -+;j  "Dam  mereha  da/am  4eadaa#
se/.ch/era, " yakni waras lagi sehat.

IbrahimAt-Tainiberkata,"Maksudnya,merekadiserudengan
adzandaniqanah,nanunmerekamenolakseruanitu."

Sa'idbinJubairberkata,"MerekamendengarJJtryj"`J4haa.4/
Falaah  (marilah  menuju  kemenangan),  na.mum merekaL tida.k

menjawabnya."

Ka'ab AI Ahbar berkata,  "Demi Allah,  tidaklah ayat  ini
diturunkan kecunli untuk orang-orang yang tidak menunaikan shalat
berifroa'ah."

Menurut  satu pendapat,  maksudnya (menyimpang)  dari
taklifacewajiban)yangdihadapkankepadamerekadalamagama.

Penafsiran-penafsiran itu memiliki pengertian yang hampir
sama. Dalam surah AI Baqarah sudah dijelaskan tentang kewajiban



melaksanakanshalatberiama'ah.84Dalanhaliriperfudikctahuibahwa
Ar-Rubai'binKhaitsanmengalanikelunpuhandanhansdiapitolchdua
oranguntukmenujumasjid.Laludikatakankepadanya,"WchaiAbuYdzid,

andaiengkaumenunaikanshalatdirumahmu,niscayaakanadakeringanan
bagimu."Ar-Rubai'menjawab,"Ba.angsiapayangmendengar:fJCDo;a

Alaa AI  Falaah (marilah menuju  '¢emenanngan),  maka hendaklah
dia mendatanginya, meshipun merangkak. "

Dikatakan kepada Sa'id bin AI Musayyib, "Sesungguhnya

Thariq hendak membunuhmu, maka bersembunyilah engkau." Sa' id

berkata, "Apakah (itu akan terjadi) di nana saja, padahal Allah tidak
menakdirkan untukku?" Dikatakan kepadanya, "Diamlah engkau di

runahmu?" S a'id menj awab, "Aku mendengar: fflapo;cr `4/crc} 14J Fcr/¢cr¢

/marl./crfo me#"/.# feme#a#gcr#/. (Jika berada di dalam rumah), maka
aku tidck akan dapat menj awab (seruan itu)."

FirmanAIah:

J±

{=J:=J,JJ=?iii=giv-,J±:J,i+;+;<;t;jj3ij

egg;a,,tg3je-fjiB©6#;
``Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan)

orang-orang yang mendustakan perkataan ini (AI Qur`an).
Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur
(ke arah kebinasaan) dart arah yang tidak mereka ketahui,
dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya

rc#c¢#fl[-Jr# ¢m¢f fcg#rfe. "(Qs. AI Qalam [68] : 44-45)

84 Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 43 .
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FlrmaLn  AILa.h  Ta'ala..   Sii   ``Maka  serahkanlah  (ya

"#foammadJ  4apadr-Kw, "  yakni pasrahkanlah  (olehmu  wahai
Muhammad) kepadaku,  +3£'o;i  "/#r#sa#J  ora#g-ora#g );a#g
me#dws/afa#, "   c; adalah rna/'#wJ rna 'aA atau diathaftan kepada
dhamir mutakallim,  fa±1 liL, "perhataan ini, " yckri AI Qur` an.
DemikianlchyangdikatakanolehAs-Suddi.

Menurutsatupendapat,yangdimaksuddengan`perhafcla7®z.#!.'

adalah  `Acrri. fr.czma/ '.

FimanAllahitumerupakanhiburanbagiNabiSAW.Maksud
firman Allah ini adalah: Akulah yang akan memberikan balasan dan

hukunankepadamereka.

Setelah itu, Allah berfirman,  6±1±' Y`±=; 6;#jJ±|£:
"Nanti  Kami akan menarik mereha dengan berangsur-angsur  (ke

arahkebinasaan)dariarahyangtidakmerekaketahui.MdraLfir":alL
ALlahiniadalah:Kamiakanmenarikmerekapadakelalaian,sementara

merekatidakmengetahuinya.Setelchitu,merekadiadzabdalanperang
Badar.

SufyanAts-Tsauriberkata,"Q4aknafirmanAIlalituadalah)
Kami  akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka,
danKamipunakanmembuntmerekalupauntukbersyukur."

AIHasanberkata,"(MaknafirmanAllahituadalah):Berapa
banyakorangyangditarikkearahkebinasaandenganberangsur-angsur
denganpemberiankebaikankepadanya.Berapabanyakorangyangdiuji

dengansanjunganyangdiberikankepadanya.Berdpabanyakorangyang

tertipuolehperlindunganyangdiberikankepedanya."

AbuRauqberkata,"Maksud(firmanAllahiniadalah),setiap
kali mereka melakukan kesalahan, maka Kami perbarui kenikmatan

Fi



untukmerekadanKamibuatmerekalupamemohonampun."

IbnuAbbasberkata,"quaknafimanAllchitu)adalahKaniakan
memperdayamereka."

Menurutsatupendapat,(maknafirmanAllahitu)adalahkami
akan menarik mereka  sedikit demi  sedikit,  dan Kami tidak akan
mengej utkan mereka. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa seorang
lelaki dari kaum Bani Isra`il berkata, "Ya Tulan, berapa banyak aku
maksiat pada-Mu namun Engkau tidak juga menghukumku." Allah
kemudian memberikan wahyu kepada seorang Nabi yang hidup pada
masanya: "Katakanlah kepadanya: `Berapr bag;¢t A"faimaJ¢ );cr#g feJaft

Aku  timpakan  padamu  namun  engkau  tidak  menyadarinya.

Sesungguhnya  butanya  kedua  matamu  dan  kerasnya  hatimu,
merupahan istidraj  dan hukuman dart-Ku,  seandainya  engkau
mengerti, ."

Jsfjdrcr/. adalah tidck menghiraukan. Makna asalnya adalah

pemindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain seperti tahapan.
Dari itulah muncul kata Dcrrcr/.aft (derajat), yaitu kedudukan di atas

kjedndwhzrn. Istadraja f ulaanun f ulaanan ifulan meminta agar apa

yangdimilikisifulanlainnyadikeluarkansedihitdemisedikit),yaklii
diamemintaagarapayangdimilikisifulanlainnyaitudikeluarkansedikit

dewi sedikit. Dikataka,n.. Darrofahu ila kadza (dia mendehathannya
ke  anu secara sedikit demi sedihit) den istadrajahu ila kadza  (dia

mendehathannya ke anu secara sedihit demi sedikit), dime;rm mak:rm

keduakalimatitusana,yaitudiamendekatkarmyakeanusecarasedikit

demi sedikit. Itulah ft7crcrrrz//..

Firman Allah ra 'a/cr..  .+i jib  "Da# I4faw memberJ. fcrnggwA

*epcrdcr 7#erefa. "  Maksudnya, Aku akan memberi  tangguh kepada

mereka dan akan mempeapanjang batas waktu bagi mereka. Sebab 4/



"w/aowadaA  (asal  kata  I/in/!.i/  adalah periode  nasa.  Sedangkan

makna: .4m/cza//crA%  /aA"  (Allah mempexpanjang untuknya),  yakni

memperpanjang (waktu) untuknya.  Adapun a/ rna/awaa» adalah

malandansiang.

Menurutsatupendapat,maknafirmanAllah:-+'jfBadalah
mempercepat kematian untuk mereka. Makna (kedua pendapat itu)

sama.HalinisudahdijelaskandalamsurahAIA'raaf.85
S€rsf G±:§`o}  ``Sesungguhnya  rencana-Ku  amat  teguh. "

Maksudnya, sesungguhnya adzab-Ku benar-benar hebat lagi keras,
makatidakakanadaseorangpunyanglolosdari-Ku.

Firmanlun:

©6ji#€j:c;,*fLifrfu:if
"Apakah kamu meminta upah kepada meTeka, lalu meTeka

diberati dengan hutang?" (Qs. AI Qalam |68|.. 46)

Pembicaraan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan

pada  firman Allah:  :-gji .+1' if  "A/aw apafafa  mere4a "empw#)7aJ.
sefrz/f#-set"fw? " (Qs. AI Qalam [68] : 41)

MaksudfimanAllahiniadalah:apakahkamumemintainbalan
kepadamerekaatasseruarmuuntukmereka,yaituagarmerekaberiman

kepadaAllah?Sesungguhnyamerekaadalahorang-orangyangkeberatan

untuk membayar utang (membayar imbalan) itu, karena mereka adalah

85 Lib. Surah AI A'raaf, ayat 183 .



orang-orangyangsulitmemberikanharta.Maksuchya,merekaitutidak

bisadibebani.Akantetapimerekalahyangmemintauntukdapatmenguasai

perbendaharaanbumidenganmengikuti,danmerekapuninginsampai
surgayangpenuhdengankenikmatan.

Fimanjrmh:

©6jife'fijrfu.T*Lfif
``Ataukah ado pada mereka ilmu tentchg yang ghatb lalu

mereka menulis (padanya o[pa yang mereka tctapkan)?"
(Qs. AI Qalam [68]: 47)

Firman Allah  ra 'aJa..  ¢=ij-t*iif .tf  "4fa%frclfr ado pada
mereha]./mwfe#faj¢g);cr7qggrfeaz.b?"Yckni,pengetahuantentangsesuatu

yangghaibbagimereka,6;±±';{S"lalumerekamenuls®adanyaapa
yangmerekatetapkan)?"

Menurut satu pendapat, apakah kepada mereka diturunkan
wahyutentangapayangmerekakatakanini.

Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan
`ya#ggfocH.b'disiniadalahfawfo,4/"clfagivz&fo.Setelahitu,merekamenulis

sebagianyangterteradi/awfaJ4JA4a#rfuaefoituuntukberselisihdenganmu.

Merekajugamenulisbahwamerekalebihbaikdarimu,danbahwamereka

tidak akan dihukun.

Menurutsatupendapat,malmab;££;adalah:merekatetapkan
untuk diri mereka sesuai dengan kehendak mereka.



FirmanAlah:

jijd$5b'ijti+j£7plzc£Y'jqub*;;`6
©?JE±

"Maka bersabarlah kamu (hat Muhammad) terhadap
kctetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang

a[unus) yang berada dalam (perut) ikon ketika ia berdoa
sedang ia dalam keadaan march (kepada kaumnya)."

(Qs. AI Qalam [68]: 48)

FinanAIlchTa'ala..1Xi,bj±j£G"Mahabersabarlahkamu

a.ai. Muhammad)  terhadap  ketetapan Tuhanmu, "  ya;kni. telhadap
gad*a (ketetapan) Tularmu, sebab yang dimaksud dengan ,4/ JJ#ha
disiniadalah,4/gadhaaacetetapan).

Menurut  satu  pendapat,  maka  bersabarlah  kamu  (hai
Muhammad)terhadapapayangTulanmutelahtetapkanuntukdirimu,

yaltuQcamuwajib)menyanpaikanrisalah.

Ibnu Bahr berkata, "Bersabarlah kamu untuk mendapatkan

petolonganTularmu."

Qatadah berkata,  "Maksudnya, janganlah engkau tergesa-
gesadanjanganlahengkaumaran.Diapastiakanmenolongmu."

Menutsatuperidapat,fimanAllahtersebuttelahdinasalcholeh
ayat pedang (ayat yang menganj urkan untuk memerangi orang-orang
kafr).86

" Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya nasakh,

sebab tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut (ayat 48 surah AI Qalam
dan  ayat-ayat  pedang).



FLrmanAIlaMa'ala,i+S]¥\;±cS€3"Danjanganlah
kamu  seperti  orang  (Yunus)  yang  berada  dalam  (perut)  ihan,"
maksudnyaNabiYunusAS.Maksudnya,janganlahkanusapertidiadalan
hal marah, gelisah dan tergesa-gesanya.

Qatadahberkata,"SesungguhnyaAllahberusahamenghibun
Nabi-Nyadanmerierintahkanbeliauagarbersabarsertatidaktergesa-

gesa,sepertitengesa-gesanyaorangyangberadadalanperutikan(Yunus).
Kisah tentang Nabi Yunus ini telah dijelaskan dalan surah Yunus, AI
Anbiyaa`,Ash-Shaaffaat,sertaperbedaanantarapengidhafatanlafazh
Dzz.!. dan  lafazh SfoacrfoI.a.  Dengan  demikian,  semua itu tidak perlu

diulanstlari.

Fiman Allah rcr 'a/a.. dsslr .3j  "Ke/I.ha I.a berdoa, " maksudnya

ketika  dia berdo'a dalam  perut  ikan,  dimana dia mengucapkan:

© <ifeJtJ3 :i fat a;j£± cijf~¥! ijj~j  "rI.da* ado r%fra„
selain  Engkau.  Maha  Suci  Engkau,  Sesungguhnya  Aha  adalah
fermas#t ora#g-ora#g);a#g zfocrJjm, " (Qs. AI Apbiyaa` [21 ] : 87).

~(}±g;':;4  "Sedang  ia  dalam  keadaan  marah  (kepada

hawm#)/q/, " yakhi dipenuhi dengan Gfoamm q{esedihan), menurut satu

pendapat: dipenuhi dengan Kcrrb flcesusahan). Pendapat yang pertama
dikemukakanolehlbnuAbbasdanMujahid,sementarapendapatyang
keduadikemukakanolehAthadanAbuMalik.

AI Mawardi87 berkata, "Perbedaan antara keduanya (Gfaclm dan

KardJadalah,g¢amm¢esedihan)ituadanyadihati,sedangkanj4JK¢rb

(kesusahan)adanyapadajiwa."

Menurutsatupendapat,makna?,E±adalahterkunng.Sebab

']LiihatTlaifsirAIMowardi(6137).



4/ Aiczzfam adalah menchan. Contchnya adalah ucapan mereka:/el/aa###

kazhama  ghaizahu  (Fulan  menahan  marahnya), yaLknji merlzLhan

marahnya.DemikianlahyangdikatakanolehmnuBahr.

Menurut pendapat yang lain, kata 't+£±:  itu terambil dari
kczzAmz.Af., yakni j alur nafasnya. Demikianlah yang dikemukakan oleh

AI Mubarad. Hal ini dan yang lainnya sudah dijelaskan pada surah
Yuusuf.88

Firmanlrm:

©'f;i;jlj£Tjj-!i;J'+Sc;'i;i,j'jfj`ij'of~v'j
©grT6€,fi±,'f5'iL¥`c

"Kalau sekiTanya ia tidak segera mendapat nikmat dart
Tuhannya, benar-benar ia dicumpakkan ke tanah tandus
dalam keadaan tercela. Lalu Twhannya memilihnya dan

menj adikanrtya termasuk oTang-oTar.g yareg shatth."
'' (Qs. AI Qa]am [68]: 49-50)

Firman Allah  ra '4Ja..  +3o3.i:i}, ,'fj'i3' of-Y~J`  "KaJ"
sehiranya ia tidak segera mendapat nikmat dart Twhannya. " Qira`ah
kalangan mayoritas adalah ,'Jfjlij', sementara gz.ra `ch lbnu Hurmuz
danAIHasanadalah*3iijulengantasydidhurufda/.8933lfr'adalah

88 Lih. Surah Yuusuf, ayat 84.
89 g;.rcz `czA  ini bukanlah gz.ra `crA yang mutawatir.  g!.rcz `dA  ini dicantumkan oleh

lbnu AI Jauzi dalam Zadj4 J Mcrsf.r (8/76), Ibnu Athiyah dalam j4/ d4lwfacrrrcrr ,4/ Jya/.i.z
(16/90),danAbuHuyaindalamt4/BcrAr,4/Mndl.ffe(8/317).
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bentuk/ 'i./ m#dAarz. ' yang hunif /a `-nya diidghamlran kepada huruf
da'.

Dalam fiman Allah itu diperkirakan adanya hikayah tentang
keadaan tyang berlangsung pada waktu itu), dimana seakan-akan
A|lahberfirman: iiii  *3ila€  A3  JC;;  id  ai  `¥}' "Kdrndchsefr.rmny¢
tidak dikatakan p;da wak;u' itu:  `dia akan segera mendapatkan
#7.frolcz/'."  Se.mentara gz.ra `aA Ibnu Abbas dan lbnu Mas'ud adalah

ig`3lfu<,9° nanun g7.ro `ch ini berseberangan dengan apa yang tertulis

dalam M„sAfra/ Dalam hal ini perlu diketahui bahwa lafazh ,if3.i3'
adalah fi '7./ mndfo7. mctdzafar yang diperuntukkan bagi lafazh 'ifii,,
sebabstatus7""`a#atslafach'ifii;bukanlahhakikat,sedangkanlafazh

i£J3IIf(adalah#'z./mc7dfoJ.m#`c7»atsyang/sesualdenganlafazh€|£;i,.

Teriadisilangpendapatmengenaikata'ifi32disini.Menurutsatu

pendapat, yang dimaksud adalah kenabian. Pendapat iri dikemukakan
oleh Adh-Dhahak.  Menurut pendapat lain,  yang dimaksud adalah
ibadahnya (Yunus) yang telch lalu Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu
Jubair.Menunitpendapatyanglainlagi,yangdinaksudadalahseruannya,

yaitu:  © <rdiJT6€j± ulaLi;:;4i~fj a`j~¥  "r!.da4 ado
Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkou, Sesungguhnya Akei adalah

fermasw4 oro#g-ora#g };ang z4a/I.in, "  (Qs. AI Anbiyaa`  [21]:  87).

PendapatinidikemukakanolehlbnuZaid.Menurutpendapatyanglairmya

lagi,  yang  dimaksud dengan nikmat Allah kepada Yunus  adalah
dikeluarkarmyadariperutikan.PendapatinidikemukakanolehlbnuBarir.

Menurutpendapatyanglairmyalagi,yangdinaksuddengannikmatdisini

adalahrahmatdariTthannya.Dengandemikian,Allahtelahmemberikan

90 gz.rcz `aA ini bukanlah gz.ra `ch yang mutawatir. gi.ra `oA ini dicantumkan oleh

lbnu Aj-Jauzi dalam ZndA/ Afarz.r (8/76), Ibnu Athiyah dalam .4 / dJwharrar .4/ Wra/.j.z
(16190) daLn Abu Hnyain da.Ialm AI Bahr AI Muhith (81317).



rahmatkepadanyadanmenerimatobatnya.

Firman Allah ra 'a/a.. i;i; j|j £Tj3~t i;j~  "J}en4r-6e#ar J.a
dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. " MadsndnyaL,
benar-benardinahandicanpakkana(etanahyangtanddsdalamkeadaan
tercela,akantetapidiadicampakkandalamkeadaanyangsakitnamun
tidcktercela).

MenurutpendapatlbnuAbbas,makna?;i:adalch`tercela.'
BakrbinAbdullahberkata,"Oraknanyaadalah)berdosa."Menurutsatu

pendapat,(makna)fj:i:adalahdijauhkandarisemuakebaikan.

4/i4raa`adalahtanahyangluasnanlapang,dinanatidakada

gunung dan tidck ada pula pepohonan di sana yang dapat menjadi
penghalang.

Menurut satu pendapat, makna fiman Allah tersebut adalah:
kalausekiranyatidakadakaruniaAllahatasdirinya,niscayaDiatetap
berada di dalan perut ikan sampai hari kianat, lalu dia dicampakkan di

pelatarankianatdalankeadaanyangtercela.Malmainiditunjukanoleh
firmanAllahra'a/a..43j'jj-L33|;jdy'©*j76€6g.';f¥J;'
®'o}£i. " Maka kalau sehiranya dia tidak termasuk orang-orang
yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut
i.ha# !t# Sampar. 4ari. berba#gb.f. " (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 143-144)

Firman  Allah   ra'cr/a..   #Sii=b'    ``£a/#   r#foa##);a
memf./f.Any8,"yaknimemilihdanmenganbilnya,®€E±L£JT63.fifij
"Danmertyadikannyatermasukorang-orangyangshalih."TbrmAlbfoas

berkata,"Allahkembalimemberikanwahyudanpeatolongankepadanya
danjugakaumnya.Allahjugamenerimatobatnyadanmenjadikannya
sebngaibagiandariorangrorangyangchalih,yaknidenganmenjadikannya

sebagairasuluntukseratusribuorangatanlebih."
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FirmanAllah:

f,al7ij*th'.ifri?th'igiv'ijj#ri,tldTjfe'O#
©'Orfu','£!b+'f6

:dlia-

"Dan sesungguhnya orang-oTang kofir itu hampir bengr-
benar menggelincirkan kamu dengan pandangan met:'ka,

tatkala nereka mendengar AI Qur` qLn dan mereka berkata:
`Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-bet.ar orang yang

gf./¢'." (Qs. AI Qa]am [68]: 51)

FirmanAllahra'a/a,iujg&,tli3fe'oj3"Dansesw#ggrife#);a
orang-orang kafir itu hampir, "  o± aidalal al, Mukhofafakh min ats-
tsaqiilah,  i)3i!£#  "Benpr-benar  menggelincirhan kamu, "  yakri
rnenyusThanin,}±±:.±S"Denganpandanganmereka."

Pada ayat  ini Allah memberitahukan Nabi-Nya tentang
hebatnya permusuhan orang-orang kafir terhadap beliau, dan bahwa
merekahendakmenimpakanmusibahkepadabeliaumelalulpandangan
mata Qipnotis), dimana sekelQmpok orang Quraisy memandang beliau
drnberkata,"Kamitidakpemahmelihatsepertidia,dantidakpulaseperti
hujjahnya."

Menurut satu pendapat, hipnotis itu terdapat di kalangan Bani
Asad.BahkanQ[etika)sapibetinaatauuntayanggemukmelintaskepada

salahseorangdarimereka,diadapatmenjatuhkantintaitu.Setelahifudia

berkata,"Wchaibudakperempuan,anbfllahmz.frtza/9'dandirhangtlalu
\ `ar. ~

9[ Keranjang untuk membawa kurma atau anggur ke Bahrain. Lih. £j.sa# j4/ `4rab

(eritli.. Katala).



datanglahengkauuntukmembawadaginguntaini."Tidaklanakemudian

untukitu`jatLihdanckanmati,sehinggaiapundisembelih.`

AIKalbiberkata,"DuluseoranglelakiArabBaduidapatberdiam
diriselamaduaatautigaharitanpamengonsumsi.apapun.Setelahitudia

mengangkatsisitendanyadan'melintaslahuntaataukambing,laludiapun

berkafa,`Akubelimpemahmelihat-seperti.hariini-untaataukanbing

yanglebihbaikdaripadauntaataukambingini.'Tidaklanaberselang
untaataukambingitujatuhdanmati.Orangrorangkafirkemudianmeminta

lelakiArab Badui itu untuk menimpakan musibah kepada Nabi SAW
melaluihipnotis,dandiapunmenyanggupipemintaanmerekaifu.Ketika

NabiSAWmelintas,lelakiArabBaduiitubersenandung:

;;;; fa ari]cl!3     ifa drrj*;di;j ;6` Lj
`Sesungguhnya kaummu menduga engkau adalah seorang

pemimpin.

Menurut dugaan, sesungguhnya engkau adalah pemimpin yang
lemah. ,

Namun Allah melindungi Nabi-Nya (dari hipnotisnya), dan
tulahayat:;}+L=3f!`Z1;';;±};j'i#dr,uti;fe'ojj`Da#ses##ggr*#ya
orang-orang kafir itu hampir benar-benar menggelincirkan kamu
dengan pandangan merekd' ."92

KeterangansenadadenganitupundituturkanAIMawardi,93dan

bahwabangsaArab,jikasalahseorangdarimerekahendakmenimpakan

92 Apa yang diriwayatkan dari AI Kalbi ini dituturkan oleh Abu Hayan dalam j4/

Bahr AI Muhith (8/317 da;n 318).
93Lih.T]afisirAIMowardi(6n4).



musibahpadaseseorang,baikpadajiwamaupunhartanya,makadiaakan

berlapar-laparselamatigahari,kemudiahdiamencaritahutentangjiwa

dan/atauhaitaorangitu,laludiaberkata,``DemiAllah,akutidakpemah
melihatorangyanglebihkuat,lebihberani,lebihkaya,danlebintanpan
darinya." Dengan mengucapkan itu dia dapat menin}pckan 'musibah

pada diri orang itu, sehingga orang itu maupun hartanya akan ufaasa.
AIlahkemudianmenurunkanayatini.

AIQusyairiberkata,"Halinimasihperludikaji.Sebabpeninpaan

musibali melalui pandangan mata (hipnotis) hanya akan terjadi bila

disertai dengan adanya pandangan baik dan perasaan suka, bukan

disertaidenganperasaanbencidantidaksuka.0lehkarenainilchAllah

bendl:man, 'o;±± ,'£} 'ojii6  `Dan mereka berhata:  "Sesungguhnya
ia (Muhammdd) benar-benar orang yang gila. " ' Mak:sndnya,, "ereka

(orang-orang kafir) menisbatkan kanu (Muhammad) pada gila, jika
merekamelihatmumembacaAIQur`an."

Menurut saya (AI Qurthubi), pendapat para mufassir dan

pakarbahasame.ngarahpadaapayangtelahkamisebutkan,denbahwa
yang mereka maksud dengan "pandangan mata (hipnotis) terhadap
beliau" adalah "pembunuhan terhadap beliau." Dalam hal ini, adanya

perasaan  benci  terhadap  sesuatu tidak menghalangi  penimpaan
musibah (hipnotis) melalui pandangan terhadapnya -sebagai suatu

pelanggaran, sehingga orang yang menj adi obj ek penimpaan musibah
itupunbinasa.

IbnuAbbas,IbnuMas'ud,AIA'masy,Abuwa`ildanMujchid

membaca firman Allah itu dengan:  aJJ`J£®j3', yakni arJfro' "be#¢r-
benar  membinasakanmu."  Qira`a;  ±hi  rnerupak;n  qira`ah

penafsiran.Sebabkatath4Ji®3£`ituterambildariZariagJw#a/s¢fo#dan
Uzfe!.g#fraa (aku membinas'akan nyawanya).  Sementara para ulama



MadinchmembacafirmanAllchitudenganEJJ`|jj#',yaknidenganfathah

huruf);a`.Adapunparaulanayanglain,merekamembacafirmanAllch

itu  dengan  dhamah  huruf )/a`  (€|i'|J!};j').  Kedua  gl.rcr`crA  ini

(/a};¢z/I.gztw#aAcz  dan  /cr)/2fz/z.g#w#afacr/  merupakan  dua  dialek  yang
mempunyai makna yang sama. Dikatakan: Za/c7gch" yczz/f.gzfA" (dia

menjauhkanLya)   dan  4z/aga4#   y#z/I.gwfrw   Jz/aagaa#   (dia

menyingkirkannya),jika-diamenyingkirkannyadanmenjauhkannya.

Za/oga Rcr `fa¢zj yciz/I.gzifew Zcr/gcr7¢ (dia mencukur kepalanya), j ika dia

mencukurQ{epala)nya.Demikianpuladengan4z/agch#danZa//crgch#

Tlazliiqan..I"gaRofulunzaliqundanzumaliqun-se;pertiiHudabibun-
Z"J#aa/J.g##ZwmmcI/I.gw#,yaituorangyangairmaninyakelunrterlebih

dulusebelummelakukanhubunganbadan.Demikianlahyangdiriwayatkan

olehAIJauharidanyanglainnya.

Dengan demikian, malma kata (za/ago dan crz/agaJ itu adalah
menjauhkandanmenyingkirkan,danhalinitidakakantedadipadaNabi
kecualidenganmembinasakandanmembunuhbeliau.

AI  Harawi  berkata,  "Mereka  (orang-orang kafir)  hendak
memayahkanmudenganpandanganmataQipnotis)mereka,agarmereka
dapatmenyin9kirkanmudariposisidinanaAllahtelahmenempatkanmu

padaposisiit`)sebagaibentukpermusuhanmerekaterhadapmu."

Ibnu Abbas berkata, "Mereka hendak menembusmu dengan

pandanganmataQlipnQtis)mereka."

Dikatakan: Zcr/crgcr 4s-SaAmw (analc panah menembus) dan

Zdhogc7 4s-SaAm2t (anak panah menembus), yakni menembus. Pendapat

ini  pun merupakan pendapat Mujahid.  Maksudnya,  mereka akan
menembusriukarenahebatnyapandanganmatamereka.

AIKalbiberkata,"Meiekaakanmembuatmupingsan."



Dari AI Kalbi.-juga-, As-Suddi,  dan  Sa'id bin Jubair
diriwayatkan:  ``Mereka  akan  memalingkanmu  dari  tugas  yang

engkaulaksanckan,yaitumenyampaikanrisalah."

AI `Aufa berkata, "Mereka clan membidikmu."

AIMu`arrijberkata,"Merekaakanmemusnahkanmu."

ch-NadhrbinSyunaildanAIAkhfasyberkata,"Merekahendak
memfitrinu"  .

AbdulAzizbinYchyaberkata,"Merekamemandangmudengan

pandanganyangsinisdansangattajan."

IbnuZaidberkata,"Merekaakanmenyentuhmu."

Ja'farAsh-Shadiqberkata,"Merekaakanmemakanmu."

AI  Hasan  dan  Ibnu  Kaisan  berkata,  "Mereka  akan
membunuhmu."  Pendapat  ini  sebagaimana dikatakan:  Sfocrra 'aril.

Bitharfatin(diamembuathapingsandengantataparmya)danQatalani
bi 'ainihi (dia membunuhha dengan pandangan matanya).

Menurutsatupendapat,maknafirmanAllahituadalahmereka

memandangmudenganpandanganpemusuhan,hinggamerekahampir
menggelincickarmu

Semunpendapat/penafsiranituterpulangkepadaapayangtelah

kami sebutkan, dan bahwa makna yang mencakup semua pendapat
tersebutadalah:merekaakanmenimpakanmusibchkepadamu.melalui

pandanganmata."allahua'lam.



FirmanAllah:

©edjf;dy!ji[j
"Dan AI Qur`an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi

sc/«r«ft «maf. " (Qs. AI Qalam [68] : 52)

Maksudnya,AIQur`anitutidaklainhanyalahperingatanbagi
seluninummat.Menurutsatupendapat,maksudnyaadalah:Muha-ad
itutidaklainhanyalchperingatanbagiseluruhummat,dinanamerekabisa

mendapatkanperingatankarenanya.

Menurut  satu  pendapat,  makna Adz-Dzr.fr  itu  adalah
kemuliaan, yakni AI Qur`an (adalah kemuliaan), sebagaimana Allah

berf\r"n..  1±-3i±B±J5fS ,'£b  ``Dan sesungguhnya AI  Qur`an  itu
benar-Penar  adalah  suatu  kemuliaan  besar  bagimu  dan  bagi
ha#mm;"(Qs.Az-Zukhruf[43]:44).DanNabiadalahkemuliaanbagi

semunummat,danmerekamenjadimuliakarenamengikutidanberinan
• kepadanya.





AbuAz-ZahirchmeriwayatkandariAbuHurairah,diaberkata,
"RdsulullahSAWbers;bda,

;J* L ;.rf ;# cf ii! fj I
.,,

®

a;till i;i; I;}' ij' .L`6~ 6f+' *3

`Barangstapa yang niembaca sebelas  ayat  dari  surah AI

H_aaqqah, maka dia akan diselamatkan dart f itnah .Dajjal.
Dan barangsiapa yang membacanya, maka ia akan menjadi
cahayabaginyapadaharihiamatkelakyangterpancardari
atas kepalanya sampai ke telapak kckinya' ."



Jfe=JTCFJT$7*.
E=

FirmanAnah:

©£d€-dJLdij.jf~[j©i3`~tiJ(©:c`-d7
"Hart hiamat. Apakah hart kia[mat itu?.Don tahukah kamu

apakch fo¢rl._dr.¢maf I.f#?" (Qs. AI Eiaqqah [69]: I-3)

Firman Allah  ra 'a/a,  ®'a3-dJ I ®`a3±tiJ  "Hcrrz.  kz.c7maf.
j4prfaA herr. fri.amaf i.f#.7, " Yang Allah maksud adalah hari kianat.

Hari kianat dinamakan j4/ JJaqgafo  (yang hak/yang pasti terjadi),
sebab berbagai perkara dibuat benar-benar teljadi pada hari kianat
ini.DemikianlahyangdikemukakanolehAth-Thabari,94seolah-olah

diamenetapkankatainidanmaknayangdikandungnyadariungkapan:
Lailun naa`imun (malam yang tidur).*

Menurutsatupendapat,harikianatdinanckanj4/Eacrgqaft

karenahariinipastiakanterjaditanpaadakeraguansedikitpun.

Menurut pendapat yang  lain,  hari  kiamat dinamakan 4/

Haaggch, karena hari kiamat ini membuat surga menjadi hck bagi
beberapakelonpokdanjngamembuntnerakamenjadihckbagibeberapa
kelompok(lainnya).

94Lih./am|.'j4/Baya#(29/30).
* Sebab tidur nyata terjadi pada malam hari, penerj.



Menurut pendapat yang lain lagi, hari kiamat dinamakan j4/

ffcraqqc7A,  karena pada  hari  inilah  setiap  manusia  benar-benar

menj ali berhak atas balasan dari anal perbuatannya.

AI Azhari  berkata,  "Dikatakan:  ffcagag/##ai /¢Acrgcrgf#fo#

4A#gq#Aw(akubelperkaradengannyakemudianakumengalahkarmya,

sehingga aku mempunyai hak terhadapnya),  yakni aku berperkara
dengannya, kemudian aku dapat mengalahkainya`\. Dengan demikian,

hari kiamat adalah 14 J ffcragcrA (kemenangan), sebab hari ini membuat

menang setiap orang yang mempunyai hak dalam agamaAllah karena
kebatilan.  Maksudnya,  ¢arena hari ini memb:rikan hak) kepada
setiap orang yang  berperkara.  Dikatakan kepada  seseorang yang

berperkara  tentang  hal  yang  sepele:  J##cr¢af  /o#azr.qcr  a/  faagag

(sesungguhnya dia memperkarakan hal yang sepele). Dikatakan pula:
"crcr /chwfii.foj foagg## wa/cra fez.gcrcrg (dia tidak mempunyai hak dalam

hal ini dan tidak pula persengketaan). Adapun af-fofocrcrg adalah af-

/a4foaasA"in  (saling  memperkarakan),  sedangkan  fl/  i.fr#fz.gaag

adalah c}/  i.4*fr.s#aan  @eaperkara). Ada tiga  dialek untuk kata ,4/ '

Haaqqah ini..  al  haaqqah,  al hiqqah,  al  haqq,  dima;rm k:ediganyal
mempunyalmaknayangsaria."

AI  Kisa`i  dan AI  Mu`arrij  mengatakan,  a/ Aoapafe  adalah

hari yang sebenamya (hari kiamat). Orang Arab berkata: Lama `arcr/a
al haqqah minni hariba  (ketika dia mengetahui yang sebenarrrya
d¢rJ.4#,  cJz.a /arJ.J.  Lafazh  i;`-tif  yang pertama di#¢s#abkan karena

menjadim#bfcrdcr`,danftcrbar-nyaadalah7#cibfcldcr`yangkedunberikut

*facrb¢r bagi mztb/crda ` yang kedua ini, yaitu lafazh: 'as`~tif a  `4paha¢

Acrrz.frz.omcr/!./"?'Sebabmaknakalimat:i3`~d7[adalah$6(apakah

harikiamatitu).Kalimat'a3`-tiJ(inimerupakankalimattanya(is/rjgivaom/



yang  berarti  pengagungan  dan anggapan besar terhadap  keadaan
hari kiamat itu.  Hal  ini  sebagaimana engkau berkata:  Zaz.d,  "acr

Zaz.d ¢aid, apcrhafo Zcrz.d rtw/, dimana p'engertian yang terkandung dari

kalimat   ini   adalah  mengagungkan  keadaan.zaid.  `Kalimat

©'-as3=F±] i; |J5:;i-t3  `Dan tahukah kamu apakah hart  kiamat itu?, '
jugamerupckankalimattanya(z.sfz/7zaamJ.Yckni,tahukahkanuapakah
hari (kianiat) itu. Dalan hal ini, perlu diketahui bahwa Nabi adalah

orang yang mengetahui tentang hari kiamat, namun hanya sifatnya

saja.0lehkarenaitulahdikatakan-gunamengagungkankeadaanhari
k:iaim;ati.wi..Wamaaadrakamaahiyya(Dantakuhahkamuapakchia),

seolah-olah  beliau  tidak  mengetahuinya,  sebab  beliau  belum

menyaksikannyadenganjelas.

YchyaBinSalamberkata,"Akumendapatkabarbahwasegala
sesuatu tyang Allah bertanya tentangnya kepada rasul-Nya) di dalan
AI Qur`an: jjjj-jf~Cj  `Dan /afowfa* ham#, ' sesungguhnya Nabi SAW

telali mengetahui sesuatu itu, sedangkan setiap sesuatu yang Allah

berfiman tentangnya: €kyiJ: l;j  `Dcr# fchwfafo hal#w, ' (kepada Rasul-
Nya),`makabeliaubelummengetchuisesuntutersebut."

Sufyan bin Uyainah berkata,  "Segala sesuatu yang Allah

berfirman tentangnya: €jjj.jf~|;i  `Da# /a#wfa# famw, ' sesungguhnya

beliau Nabi SAW telah diberitahukan tentang sesuatu tersebut, dan

segala sesuatu yang beliau berfirman tentangnya:  `3lui; Gj  `Da#
fch"fa fa fam#, ' sesungguhnya beliau belum diberitahukan tentang
sesuntutersebut."



FirmanAuah:

©3F3lij--!5Gjjj=-ijJ#
"Kapm Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat."

(QS. AI EEaaqqah [69] : 4)

Allah menyebutkan orang-orang yang  mendustakan hari
kianat.Harikiamatdisebuti4/ga4rJ.'a*fyangmenghantam/bencana),
karenaharihimenghantammanusiadenganhuru-haranya.Dikatakan:
Ashaabathum  Qowaari 'u Ad-Dahri  (mereka tertimpa huru-hara
zana#/,  yakni huru-hara dan bencananya yang hebat.  Dikatakan

pula.. Na'udzu billahi min Qawaari'i Fulaanin wa lawaadzi 'ihi wa
qawaarishi lisaanihi (kami berlindung kepada Allah dart gangguan
fulan,  kejahatannya,  dan perkataan yang  menyaki;ka;-dart
lidahnya).

gow;acrrz'sfa  adalah jamak  ga¢r!.sAaA,  yaitu kata-kata yang
menyakitkan. Adapun gowcorj. 'w j4/ g#r `aa# adalah ayat-ayat yang
dibaca manusia ketika mereka diganggu oleh jin  atau  manusia,

sepertiayatkursi,seolahayatiniakanmenghajarsyetan.

Menurut  satu pendapat, j4/  gaorJ. 'a*  t'erambil  dari  kata
4/ g#r `cr¢  (undian),  karena hari  ini mengangkat  suatu kaun  dan
menjatuhkan  kaum  yang  lain.  Demikianlah  yang  dikatakan AI
Mubarmd.

Menurut  pendapat yang  lain,  yang  dimaksud  dengan ,4/

gacrrz. 'aA adalah adzab yang menimpa mereka di dunia. Dahulu Nabi
mereka telah mengancam mereka dengan adzab ini, namun mereka

mendustakamya.



Tsamud adalah kaum Nabi  Shalih.  Rumah-rumah mereka

terdapatdiHijryangterletckdiantaraSyandanHijaz.Muhanmadbin
Ishak berkata, "Hijr itu adalah lembah 4/ gwrJ.. Mereka adalah bangsa
Arab.„

Adapun`Ad,merekaadalahkaumNabiHud.Merekamenetap
di Ahqaaf. Ahqaaf adalah wilayah pesisir antara Amman ,sampai
Hadhramaut,' juga selumh wilayah Yanan.  Mereka adalah bangsa
Arab yang memiliki keterampilan dan kematangan.  Mereka juga
dituturkan oleh Muhammad bin lshck. Hal ini sudah dijelaskan pada

pembahasanterdahulu

Firmaniun:

©33€dr~!ijfa£63j±'£f6
"Adapun kQLum Tlsamud, maka mereka telah

dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa."
(QS. AI EEaaqqah [69] : 5)

Dalam  firman Allah  ini  terdapat  kata  yang  disimpan,

yaknji -2;i;lfi3\ -rf u\.  `` Dengan kejadian.yang luar biasa. "

Qatadah  berkata,  "Dengan  sulara  mengguntur yang  luar
biasa,yckhiyangmelanpauibatas.Maksudnya,yangmelanpauibatas
suara guntur,  yaitu (yang  dapat menimbulkan)  huru-hara.  Hal  ini
sebagaimana Allah berfiman, rf .lies ;i?-'j i:+ -+jf tfi£,Jf €j
©}±±Sfi  "Sesungguhnya  Kami  menimpakan  atas  mereka  satu
suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereha seperti rumput
kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya handang binatang. " (Qs.



AIQamar[54]:31).i4ffe-7%wgkycrcr#adalahmelanpauibatas.Contohnya

adalah firman Allah  ra 'a/a..  £-ul712£ l£J' 6!  "Ses##ggrA#);a KamJ.,

tatkala air telah naik (sampai ke gunung). " (Qs. AI H_aLaiqqch E69] ..

I1).Maksudnya,(tatkalaair)telahmelampauibatas.

AIKalbiberkata,"(Allchberflrman):3;}l£J~!,yaknidengan

petir."

Mujahid berkata, "Yalmi, karena dosa-dosa (mereka)."

AIHasanberkata,"(Yalmi),karenamelanpauibatas."Dengan
demikian, lafazh CZJA-fAc7crgAJ.);¢A itu merupakan mcrsAdc7r seperti c7/

fandz].bah, a/ crcrgz.bch, dan cr/ aaftych Maksudnya, mereka dibinasakan

karena tindakan melanpaui batas mereka dan j uga karena kekufuran
mereka.

Menurut satu pendapat, afA-/foaagfej.)/aft adalah penyembelih

unta. Demikianlah yang dikatakan oleh lbnu .Zaid. Dengan demikian,

maksud  firman Allah  itu  adalah:  mereka  dibinasakan  karena

perbuatan yang  dilakukan  oleh penyembelih  unta mereka,  yaitu
menyembelihunta.

Penyembelih ini` satu orang. Tapi mereka semua dibinasakan,

karena mereka meridhai perbuatan sang penyembelih itu dan mereka

pun mendatanginya. Dikatakan: 77!aagfoz.)/ch, seperti dikatakan.. F«/aa77z.
Raowiyatu As-Syi'ri  ifulan adalah perangkai  syair),  Daahiyah,
Alaamah, den Nasaabah.



FimanAIIch:

a:Jrfe6ji:©3¥~Gj++;,g.¥ij±£c.,GffB•fffjjjtqji3ij-i-i;€tii/€fi#j,Ug'
©;ojifjfrf

``Adapun kaum `Ad, make meTeka telch dibinasakan

dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
yang Allah menimpahan angin itu kepada mereka

selama tujuh moilam dan delapon hqri terus-menerus;
make kqlmu lihat koum `Ad pada waktu itu moti

bergelimpangan seakaut-akan mereka tunggul-tunggul
pohon kurma yang teloh kosong aapuk)."

(Qs. A] Eaaqqah [69]: 6-7)

haum.AF==aanha%\:=kaT::::ha'dt#=±sa%\d#.a.nfog,€nL;a`::%ug:t
dz.ngl.», " yakni yang  sangat dingin, yang dengan dinginnya dapat
membckar,sepertiapiyangmembakar.

Kata  ,6;; itu dianbil dari kata 4SA-Sh7.r*  yaitu dingin.
DemikianlahyangdikatakanAdh-Dhahhak.

Menurut satu pendapat,  ,€];  adalah yang  amat keras
suaranya.

Mujahidberkata,"(,€i;adalah)yangsangatberacun."

Fiman Allah ra 'a/a, #,G  "Jagj amaJ te„cang, " yakni yang
menentang  para penjaganya dan tidak menaati mereka,  sehingga
merekapuntidckdapatmenguasainyakarenahembusannyayangbegitu



kencang.AnginitumarahkarenakemurkaanAIlah.

Menurut  satu pendapat,  yang menerjang  kaum  `Ad  dan
menghancurkan  mereka.  Sufyan Ats-Tsauri  meriwayatkan  dari
Musa bin AI Musayyib, dari Syahr bin Hausyab, dari lbnu Abbas, dia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda,  `J4//aA f].dck per7®aA me#g#/#f

hembusananginkecualidengantakarandan(Allahpuntidakpernah
mengutus)  tetesan  air  faujan)  kecuali  dengan  takaran,  kecuali

pads hari  kaun  `Ad dan pada hart  (kaum)  Nuh  (dibinasakan).
Sesungguhnya air padd hart qcaum) Nuh (dibinasakan) menyerang

para penjaganya,  s.ehingga mereka tidak mempunyai  cara untuk
me#gcfasaj%}Ja.'Beliaukemudianmembaca:a;;g=iz££-i:jTIzf11'6!

a-i;u,41   `SesuTngguhnya  Kami,  tatkala air  telah naik (sampai  ke
gunung) kami bqwa ,(nenek moyang) kamu ke dalam bahtera:  (Qs.
AIH_aaqqahE69|..11)`SementarapadaharikaumAd(dibinasaka;),
angin  menyerang  para  penjaganya  sehingga  mereka  tidak
mempunyai cqra untuk menguasainya. '

Bell;u kemudian membaca:  3£+G;i:3£ £±P  `de#gr# aj!gi.#

yang sangat, dingin lagi amat kencang] `"95

FinanAIlthTa'ala,.rfe:j±:"YangAllahmenimpakan
a#gr.# jfw, t?pada mereha, " ya|qui mengutusnya dan menjadikannya
berkuasa atas mereka. Sebab af-fas*fez.r.r adalah menggunakan s.esuatu

dengan kekus aan.

6):={GSl'-±S3±::'3Sis'€±"Selamatujuhmalamdandelapan

95 Hedits ini dicantumkan` oleh As-Suyuthi dalam ,4d-Dwrr ,4/ Ma#ts#r (6/260)

;ecarama#g#/padalbnuAbbas.JugadicantumkanolehlbnuKatsirdalamtafsirnya
(4/413).



Ao7.I.ferz4r-me»erus,"yakniberturut-tunt,dinanaanginitutiadamereda

dan tiada pula berhenti. Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Ibnu
Abbas, Ibnu Mas'ud, danjuga yang lairmya.

AI Farra`96 berkata,  "4/ Hwswwm adalah bertumt-turut. Kata

ini terambil dari: Hcrsm!.14d-Daa `!. (terapi rutin untuk menghilangkan

penyakit),jikaorangyangsakitdisetrikadengansetrika,kemudiarfualitu
dilakukankepadanyasecaraterus-menerus."

AbdulAzizbinZurarahAIKilabiberkata,

i# ilff,¢ £f6=   `JG3 #;iif 'd#
`` Maka hubungan di antara mereka dipisahkan oleh zaman,

yang didalamnya tahun demi tahun berganti secara terus-
menerus."

AI Mubarrad berkata, "Kata I4/ H#Sw#m itu (teranbil dari)

uca;panrr[". Hasamtu As-Sai`a [aku memutus sesuatu] , .]ika engkan
memutuskannya den  memisahkan  (sebagian)nya  dari  sebagiali

yanglaimya.„

Menurutsatupendapat,14JJJasmadalahpembasmiansampai

keakar-akamya.0lehkarenaitulahpedangdisebut:Hwsscm®emutus),

sebabiadapatmemutuskanmusuhdarisesuatuyangdikehendakinya,

yaitumencapalpemusuhannya.

Ibnu Zaid berkata, "Angin itu membasmi mereka (kaum Ad)
sehinggatidakseorangpunyangtersisadarimereka."DarilbnuZaid

jugadiriwayatkanbchwaanginitumencakuppalamdansiang,hingga

96 Lih. Ma 'cr#i. j4J g#r `a# karyanya (3/180).



iameliputisemuanya.Sebabanginitudimulaiketikamatahariterbitpada

hariyangpertama,danberalchirketikamataharitenggelampadahariyang

terakhir."

Al-Laits berkata,  ``4/ fJcfs'##m adalah kesialan.  Dikatakan:
fJr.cZ?i.!.£c7)/oa/i.j4/ff#£##"(iniadalahmalam-malanyangsial),yakni

yang memutuskan kebaikan dari orang-orang yang ada di dalannya. "
Halitupundikemukakandalamkitab4sfo-S¢7.Ahafo.97

Ikrimah  dan Ar-Rubai'  bin Anas  mengatakan (bahwa j4/
ff#Sw#m  adalah)  kesialan.  Dalilnya adalah 'firman Allah  ra '¢/a..

;=jl=±?Gf-j`Da/ambebexpaAaw.yng#.a/."(Qs.AIFushilat[4l]:
16)

Athiyah AI Aufa berkata, "(Firman Allah):  C*i,  yakni

yangmemutuskebaikandariorang-orangyangberadadidalamnya."

Teriadisilangpendapattentangharipertanadimanaanginitu
tejadi:

Menurut  satu  pendapat,  pagi  hari Ahad.  Pendapat  ini
dikemukckanolehAs-Suddi.

Menurut pendapat yang lain, pagi hari Jum'at. Pendapat ini
dikemukakan oleh Ar-Rubai' bin Anas.

Menurut pendapat yang lain lagi, pagi hari Rabu. Pendapat
inidikemukakanolehYchyabinSalandanWchbbinMuriabbih.

WchbbinMunabbihberkata,"Hari-hariiniadalahhari-hariyang

disebut oleh orang-orang Arab dengan.dyj;cram 4/ `CJj„#z (hari orang-

orang yang lemah), yang sangat dingin dan memiliki angin yang sangat

91 Lrh. Ash-Shihhah (S/1899).



kencang. Hari yang pertama adalah hari Rabu dan hari yang terakhir

adalah hari  Rabu juga.  Hari-hari  ini  dinisbatkan kepada\ [4/  `4/.zf"z

(orang yang j ompo), karena pada saat angin ini terjadi orang-orang yang
jompo dari kaum `Ad masuk ke dalam lubang, namun angin mengejar
mereka dan membinasakan mereka di sana pada hari yang kedelapan.
Menurut satu pendapat, hari-hari ini disebut a)o/aa7» cz/ `a/.#ae QLari-hari

terakhir), sebab hari-hari ini berada di alchir musim dingin. Hari-hari ini

berada di bulan Adzar, salah satu bulan dalam kalender orang-orang
Suryaniyin. Hari-hari ini memiliki musibah/kecelakaan yang sangat

terkenal."

LafazhCj:idi#asfoabkankarenamenjadihaaJ.

Menurut satu Lpendapat, ia di»asAcrbkan karena merupakan

mcrsAdar. Az-Zajjaj  berkata, "Maksudnya,  €3li i{i:JLj  `a#gr.» z.f"
membinasahan mereka dengan sebenar-benarnya.' Yakl\i, rnemb:ur\wh

mereka. Dengan demikian, 1afazh itu merupakan €j.:i merupalran
A4asAdczryangberfungsimemberikanpenguatan."

Lafazh Cj:i pun boleh menjadi rna/'w#/ /afo#. Maksudnya,
Allah mengirimkan angin itu kepada mereka pada nasa ini  demi
melakukan pembasmian, yakni demi memberangus dan membasmi

mer:kaaraumAd).Lafazhfjiijugabolehmenjadijamckdarilafazh

*G-.
As-Suddi membaca firman Allah itu dengan  e:£i  yakni

denganfathahhurufAa`,karenamenjadifaaa/bagikatafi?.Maksudnya,
Allchmengirimanginitukepadamerekasebagaipembasmi(mereka).

FirmanAllahra'c7/a,I;ji3ij'T-;;"A4at¢hamir/I.Aczffaerzfm

4dpadc7 waA/ef 7.f", " yakni pada beberapa hari dan malan itu, fji;
"rna/7. beJ~ge/J.Jxpcz77gr#. " Lafazh jji; adalahjanak dari C:;=P, yakni

mati.



Menurut  satu  pendapat,  firman Allah  I;j  mengandung

makna:padaanginitu.

Firman Allah  ro 'a/a,  j|i;fi+rff  "sea*a#-ata# mereka
fzf»ggr/~f"«ggz//, " yakni pangkal-pangkal,  3!t6-)±  "poAo# A"rma

)^cz7zgfe/crAfoso»g¢ape/kJ,"yaknilapuk.Demikianlahyangdikemukakan
olehAbuAth-Thuful.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari kata ,dyi  itu
adalah: yang kosong bagian dalannya, sehingga tidak ada apa-apa di
dalamnya. [4»-Iva*fr/ dapat  dijadikan  sebag?i  kata mwdza*ar dan

mu`annats.

Allahberfimandalansurahyanglain:©p£J:/±jti;i.f`f
``Seahan-akanmerehapokokkormayangtuni;ng."'(Qs.A:l¢ai"AI

[54] : 20). Jika demikian, czda fem«#gfr.»a» kaum Ad itu diserupalran
dengan pohon kurma yang roboh dari bagian pangkalnya, dan ini
merupakanpemberitahuantentangbesamyatubuhmereka.

4dr *em##g*z.#a# p"Ja bahwa yang  dimaksud dari kata
AJ.caz itu pangkal  dan bukan dahan.  Maksudnya,  angin itu telah
memotong-motong mereka sehingga mereka menjadi seperti pangkal

pohonkurmayangkosong/bolongbagiandalannya.Maksudnya,angin
masuk ke dalam tubuh mereka, kemudian membuat mereka tersungkur
mati,sepertipohonkurmayangkosongbagiandalamnya.

Ibnu Syajrah berkata, "Angin masuk ke dalam mulut mereka,

lalumengeluarkanusus-ususdidalanperutmerekamelaluianusmereka,

sehinggamerekapunmenjadisepertipohonkurmayangbolongbagian

dalamnya."

Yahya bin Salam berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman:

3j3G  `ya#g /e/aft hoso#g, ' sebab tubuh mereka itu telah kosong dari



roh mereka,  seperti pohon kurma yang telah kosong pada bagian
`dalamnya."

4dofemzf»gfr.#a#pet/amaknafimanAllahituadalah:seakan-
akan mereka adalah pokok pohon kurma yang kosong pada bagian

pangkalnya.SebagaimahaAllahberfiman,Pdyi.+j3j£±L±;"A4:aAp
itulah rumah-rumah inereka dalam keaddavi runtuh. " (Qs. 'kfrNanl

•,

[27]:52).Yalmi,kosong~dimanatidakadapendudukdidalamnya.

4dr fefro"#gfa.#arz pzt/cz,  seperti yang \telah kani jelaskan,

bahwakataA/Khaai4;Fychitumengandungmaknalapuk.S.ebab'apabila

pohonkumatelinlapuk,makabagiandalannyackanmenjadikosong.
0leh karena itulah setelch mereka binasa, mereka diserupakan dengan

pohonkLrmayanglapuk.

FirinanAllal:

©seG*tjjt;I,-Jf
``Makaakn%#ruat%earkekma.e,t,t{h%ts.S%irH#quq%g%gg.:t8n)gga`dt

Maksudnya, kel6mpok yang tersisa atau orahg yang tersisa.

Menurutsatupendapat,yangte'rsisa.Menurutpendapatyanglain,sisa.
Jikaberdasarkankepadapendapat(yangterakhir)ini,makakata,}5§U?

adalahkatayangsesuaidenganwazaniie6mamunmengandungmakna
Mashdar,sepertia/aag!.bchdancrJcrarty'crfa(maknaharfiyahnyaadalch

yangmengakibatkandanyangmenyehatkan,tapiyangdinaksuddarikata
ini adalah akibat dan sehat).

Namun kata Lg;;UT pun boleh menjadi /JJ.in, yakni: kami tidak



akan menemukan seorang pun yang tersisa dari mereka.

Ibnu Juraij berkata, ``Mereka hidup dalam adzab Allah yang

berupaanginselamatujuhharidelapanmalam.Ketikamerekamemasuki

senjahariyangkedelapan,merekapunmatilaluapginmembawamereka
dan membuang mereka ke laut. Itulah fiman Allah  `4zza wa /a//a..

®-3aG. if e rlj LS3.:J1;  `Maka kamu tidak melihat seorangpun yang
f7.»gga/ d7. a»/arm mcreAc7. ' (Qs. AI Haaqqah [69] : 8)

.,    Firman Allah   `J4zza  wa  /a//a, {!tsj;f1#f6
` Maha jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali foekas-

behasJ Jempa/ /i.#ggr/ merefac7. ' (Qs. AI Ahqaaf [46] : 25) "

FinanAuah:

©3ftyG-!i€±3~giv.TB,ascj63f3!;-fj
"Dan teloh datang Fir'oun don orang-orang yang
sebelumnyo dan (penduduk) negeri-negeri yang

dijungkiTbalikkoLn karena kesalahan yang besar."
(QS. AI EEaaqqah |68]: 9)

Fiman Allah ra 'a7a, ,Si rij 6f3! :-6j "Dan fe/ch dr/a»g
Fir 'aun dan orang-orang yang sebelumnya. "

Abu Amr dan AI Kisa`i membaca fiman Allah itu dengan:

£i§ Ja3, dengan kasrah huruf ga/dan fathch huruf da `,98 yakni dan
or;ng-orangyangbersananyaser[amengikutinya,yaituparatentaranya.

98 gz.ra `aA Abu Amr dan AI Kisa` i ini merupakan gz.ra `¢A yang mutawatir. Hal ini

sebagaimana dijelaskan dalam ragr;.b A#-Jvas)/r, h. 183 dan A / Jg#a ' (2/791 ).
1



gJ.rcr `czA inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, karena
mempertimbangkangf.ra`chAbdullahdanubay,yaitu:iiibi3.99

SementaraituAbuMusaAIAsy'arimembacafirmanAllchitu

:t:ndge::£i?#,3iL::;ia:aThyalanhg:T;:rfedr:kas:e:bha=:¥:vA#[
orang-orangyangsebelumnyadarimasa-masayangtelahlaludanumat-
unatyanglanpau.

Firman Allah ra 'a/a,  jjj:}j'}ij.7j  "da# @e#d#dr*J #egerJ.-
»egerz.)/a#gd!/."»gfa.rba/z.tha»,"yaknipenduchricnegeriLuth.

gi.ra `aA kalangan mayoritas  adalah menggunakan huruf
alif(i.<jj'giv.TB),semeptaragz.ra`aAAIHasandanAIJahdariadalah
i<£;4j:j°13,yaknidenganbentuktunggal.L°L

Qatadahberkata,`Negerik;unLuthdinanakan4/""`/¢¢fuaf
(yang dij ungkirbalikkan), sebab neg6ri itu dij ungkirbalikkan karena
mereka."

Ath-ThabarimenuturkandariMuhammadbinKa'abAIQurazhi,

diaberkata,"QTegeriyangdijun8kirbalikkanitu)adalinanegeri:Shab'ch,

Sha 'rah, Amrah,  Duuma, dan Saduum.  Saduum a,dalla;h Tiegori ya;ng

terbesar."

Firman Allah  ra 'a/a,  -;£}ti`!   "*are#a  *esa/afaa# };a#g

99 gzto `aA ini bukanlah gz.ra `aA yang mutawatir. Kedua gi.ra `aA ini dicantumkan

olehlbnuAthiyahdalam.4/A/%Aczrrori4/Wr¢/.I.z(16/95).
too gz.ra `aA ini bukanlah gz.ra `ch yang mutawatir. Kedua gz.ra `ch ini dicantumkan

olehlbnuAthiyahdalam4/M#Aarrar4/Wra/.!.z(16/95).
tot gz.ra `aA ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam.4/ M"Aarror f4/ FyajJ.z ( 16/

95), Abu Hayan dalam j4/ Barer 8/321, dan Asy-Syaukani dalam Faffa 4/ gcrdl.r (5/
399).



besar."Mcksudnya,karenaperbuntanyangsalah,yaitukemaksiatandan

kekafiran.

Muj ahid berkata, "Karena kesalahan-kesalahan yang mereka
lakukan."

AI Juriani berkata, ``Karena kesalahan yang besar." Dengan

demikian,lafazh[4/Kfaaaffr7.`chitumerupakanA4dsAdc7r.

Finan]un:

©¢a3lj€i>f.+i;f6.rT„.jJ+ji#
"Maka (masing-musing) meTeka mendurhakai rasul
Tuhan meTeka, lalu Allah mertyiksa mereka dengan

Siksaan yang sqLngat keras."
(QS. AI EEaaqqah [69]: 10)

Firman Allah  ra'a/a,  .r;5 a+jbifi  "Mata  /masz.»g-
masing) mereha mendurhakai rasul Tuhan mereka. " AI Ka.Ihi berkata.,
"Rasul itu adalah Musa."

Menurut satu pendapat, rasul itu adalah Luth.  Sebab Luth-

lahyangpalingdekat(denganmereka).

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud dengan rasul

itu  adalah Musa dan Luth,  sebagaimana Allah  ra 'cr/a berfirman..

®'{ftfaffll+3'u±i€l,~qii"Dankatakanlaholehmu:`Sesungguhnya
hami adalah Rasul Tuhan semesta Alam' ." (Qs. A;ay-S}r`f a;Ian: I:26|..

16)

Menurut satu pendapat, lafazh Jj:i itu mengandung makna
risaiah,  dan terkadang Allah pun mengungkapkan risalah  dengan



menggunckankatarasul.

Firman Allah  ra'a/a,  ©i±lj;iifiii;£6  "£a/# i4/JaA
menyiksa mereka  dengan  siksaan yang sangat  keras. " Yahai,

yang tinggi lagi melebihi siksaan dan adzab yang dijatuhkan kepada
berbagalLurmat.

Dari  kata  i?lj  itulah terbentuk 4r-R7.bacz,  jika seseorang

mengambil pada emas  dan perak sesuatu yang melebihi  daripada

yang  diberikannya.  Dikatakan:  Jt¢baa i4ry-fycr7. `zi  ytzrb«%  (sesuatu
itu telah bertanbah dan akan bertambah), jika ia bertanbah dan
berlipatganda.

Mujahid berkata,  "Yang  sangat  keras."  Seolah-olah  dia

hendak melebihi dari. sekedar keras.

Firmanlun:

f£L'#
© a€ja_-£

:-utTGfd'fj

"Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke

gunung), KOLmi bowa (nenek mbyang) kamu ke dalam
bahtera, agar Kami jadikan peristivya itu peringatan bagi

kamu dan agar diperhotikan oleh telinga yang ,mau
i»c7fde7Ig¢r.'' (Qs. AIEaaqqah.`[69]: 11-12)        , w

Firman.Allah ra 'cr/q, ;-lit \££ \{j €j  "Sesw#ggrib#);a Ka"i.,
tathala air  telah naik (sampai  ke  gunungj, " yak:ri telah r\alk dan
meninggi.Aliberkata,"Airmenentangparapenjaganyayattuparamalaikat,

karenaiamarah(terhadapkaumNuh)akibat(kemurkaan)Tuh;nnya



(terhadapmereka),sehinggaparamalaikatitupuntidakmanpumenahan
air itu."

Qatadah  berkata,  "Air  lebih tinggi  lima belas  c7zz.ra  dari
segala sesuntu."

Ibnu Abbas berkata, "Air menentang para penjaganya pada
nasa Nuh dan menyerang  mereka  secara membludak,  sehingga

mereka pun tidak tabu seberapa banyakah air yang keluar. P.adahal

ti¢rfupemah ada tetesan air yang turun, baik sebelum maupun setelah

peristiwa itu, melainkan dengan takaran, kecuali pada saat itu." Hal ini
telch dikemukakan secara marfu' di awal surch.

Yang dimaksud dari kisah umat-ummat ini dan penuturan
tentang adzab yang menimpa mereka adalah mendorong ummat ini

agartidakmengikutimerekadalanhalmenentangRasul.

Selanjutnya Allah memberikan kanmia kepada ummat  ini
denganmenjadikanmerekasebagaiketunmandariummat-ummatyang

selamat dari banjir bandang, dimana hal ini dijelaskan melalui firman-
Nya: ;*ii  "Kamz. 6¢wa /»e#cA 7»o);a77g) hamzf, " yakni kami bawa

nenek moyang kamu danjuga kamu yang Saat itu masih berada dalam

tulang sulbi mereka,

}{;€7 i  ``*e da/am bcrfoJera, " yakni ke dalam bahtera yang
beljalan. Yang dibawa pada saat itu ke dalam bahtera adalah Nub dan
ketELarmya,sertaorang-orangyangadadimukabumidariketunman
mercka.                            .

£.'£.i±.:fa\S=±±},"AgarKamijadikanperistiwaituperingatan

bag!. faam#. " Yang dimaksud  (dari d*am!.r faa` yang terdapat pada

lafchlfro,)adalahkapalNuhAS.AllahmenjadikankapalNuhitu
sebagai peringatan dan nasihat\ bagi ummat ini, agar para pendahulu



ummat ini dapat menemukan kapal itu. hi menurut pendapat Qatadah.

Ibnu Juraij berkata, ``Papan kapal itu terletak di (gunung) Judi. " Makna

firman Allah itu adalah: Aku menyisakan kayu-kayu itu untuk kalian,
agar kalian dapat mengingat adzab yang menimpa kaum Nub dan

penyelamatanAllahterhadapnenekmoyangkalian.Berapabanyakkapal
yang telah musnah, menjadi debu, dan tidak ada sesuatu pun yang
tersisadarinya."

Menurut safe pendapat, (maksud firman Allah itu) agar Kami

jadikanperistiwapenenggelamankaumNthitu,sertapenyelanatanorang-
orang yang beriman yang turut bersamanya, sebagai peringatap bagi

kalian.0lehkarenaifulahAllahra'¢/aberflrman,'aspj'o'3i~t#'j"Do#
agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar, "  yahaji ingan

peristiwaitudipeliharadandidengarolehtelingayangmaumemelihara
apa yang datang dari sisi Allah.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa bahtera itu tidak disifati
dengansifatini(memeliharadanmendengarperistiwapenenggelanan
kaum Nuh).  Az-Zajjaj  berkata,  "Dikatakan:  Wa 'cHt#  Kcrdza  /akel
memo/z.Ac7ro c7#2fJ, yakni aku memeliharanya dalam diriku, 4 'z.I.Az. Wra '}i¢#

(Aku memeliharanya dengan sebenar-benarnya). Wrcr 'ol.fci 4/ JJmcr (aku
memeliharailmu)danwrc7'a7.f"MoagzfJf„(akumemeliharaapayangtelah

aku katakan).  Semria kalimat  itu mengandung makna yang  sama

(memelihara dalam diri). Adapun kalimat: 4w 'ozt2/ 4/ A4lcrfcrc7 '/7. *4/
Wvy'co`7.(akumemeliharaperhiasandidalamwadah)."

Az-Zajjaj  berkata,  "Dikatakan untuk  setiap  sesuatu yang
engkau pelihara bukan dalam dirimu: 4 " 'cz7t"A" /oho 7«emc/7.frar¢#)/a/,

yakni dengan huruf alif. Adapun sesuatu yang engkau pelihara dalam
dirimu, dikatakan: Wrtz 'cwtwrfew r21fu 7"e7cgz.#grr/77j;a/, tanpa huruf cr/I/"

Thalhah, Humaid dan AI A'raj  membaca firman Allah itu



dengan:\€;;J<3,yaknidengansukunhurufain,'°2karenadisanakandengan

firman Allah: b'jB  "da# fw#j#*kcr#/a¢ kepnda fami.. " (Qs. AI Baqarah

[2]:128).Adapunmengenaiperiwayatanql.ra`chinidariAshimdanlbnu
Katsir, hal ini masih diperselisihkan. Sementara itu para ulama yang
laimyamembacafimanAllahitudengankasrahhurufa7.»(-t#'j).

PadananfimanAllah,9^:p`j'o'3i-t#'j"Da#agrrdJ.per*afJ.ha#
a/efr fe/z.»gr }7a»g maw me»de#grr, " adalah firman Allah:  €Aj~`; I 64

¢J3`ti 'o€ o=+ts::Est  "Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu
benarLbenarterdapatperingatanbagiorang-orangyangmempunyai

aha/. " (Qs. Qaaf [50]: 37)

Qatadahberkatfty"OraknafimanAllah):€l;gj'D'3iadalahtelinga

yang dapat mengerti -yang merupakan karuhia dari Allah- dan
mengambilmanfaatdariapayangdidengarnyadarikitabAllah`4zzawa
Jalla.„

Makhul berkata, "Ali pemalberkata, `Tidak s\ekalipun aku
mendengar sesuatu dari Rasulullah, kemudian aku lupa terhadapnya,
keculiakuakanmengingatnya(kembali)."Demikianlahyangdituturkan
AI Mawardi.103

Keterangan yang  senada juga diriwayatkan  dari AI Hasan

yangdituturkanolehAts-Tsa'labi.Ats-Tsa'labiberkata,"Ketikatunm

(ayat)...-ngtio'.>t)~t6is`Danagardiperhatikanolehtelingayangmau
"eriJG#gar,'NabisAwbersabda,`AkutelahmemohonkepadaAllah
agarDiamenetapkanitupadatelingapiu,wahaiAli.'Aliberkata,`Demi

Allah, aku tidak pemch lupa terhadap sesuatu pun setelch itu, dan

'°2gI.ra`aAdengansukunhurufaininibukanlahgi.ra`chyangmutawatir.gI.ra`aA

ini dicantumkan dalain 4 / M„Aarrczr A / Wra/.i.z ( 16/96).
\°3 Lth. Tlaifsir AI Mowardi {6180).



tidakadaalasanbaginuuntuklupa'."

Barzah AI Aslami berkata, "Nabi SAW bersabda, `Wchai Ali,

sesungguhnyaAllahtelahmemerintahkanakuurfukmendekatkarmu
dan tidak rienjauhkanmu, untuk mengajarimu dan untuk membuat
engkau mengerti. Dan adalah haq bagi Allah untuk membuat engkau
menged'.„

Firmanjun:  n

©€i9-3'iin'3+LiTjpejii,¢
"Make apabila sangkafrola ditiup sekoLli tiup."

(QS. AI EEaaqqah [69] : 13)

Ibnu Abbas berk`ata, "Itu adalah tiupan yang pertama untuk
'terjadinya kiamat,  tidak ada seorang pun kecuali dia akan mati."

Lafazh€j3bolehdijadikanm"dzafaar,sebabstafusm"`a»afaslafazh
'ii2i'bukanlahhakikat.

Menurut satu pendapat, itu adalah tiupan yang terakhir.. Allah
berfirman:  :igr3'ii2i'  `dJtz.«p Jeha/z. fjz/p, ' yckni tiada tiupan yang
kedua.

AIAkhfasyberkata,"Lafazh'ii2i'itumenjadifa'ilbagi,'i./

€p3,sebabsebelumlafch'ilLritutidakadaisimyangdirafa'kari.'Oleh
karena itulah dikatakan:  Ji'in'.  Namrin  boleh juga  lafazh ` €L±LC
di«asfrabkan(sehinggadibacai;i2;),karenamenjadi'A4drAdc7r.inilin

gz.ra `afo Abu As-Samal.'°4 Atau  dikatakan:  Allah  hanya  sekedar

L°4  gf.rcr`aA  Abu As-Samal  ini  dicantumkan  oleh Az-Zamakhsyari  dalam  .4/



memberitahukan tentang perbuatan itu, sebagaimana engkau berkata:

Dhuriba Dharban (dia dipuhal dengan sekali puhal). "

Az-Zadiajberkata,"FilmanAIlah:?+JTe`sanghafa/cz,'berada

pada posisi pengganti subyek (»aa `z.A/z7a '7.//. "                    .

FirmanAlhh:

©;ig.j#5GfdsJ€TBda3`Y7#j
``Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu

dibenturkan keduanya sekali bentur."
(QS. AI EEaaqqah [69]: 14)

F±"an Allah TTa'ala, '|\=±J3$1hisl±5 "Dan diangkatlah .
b#m I. da# g####g-g####g. " 8j.ra `ch kalangan mayoritas adalah tidak
ditasydidkannyahunrfm7.m®adalafazht;i;3).Maksudnya,dian8katlah
bumi  dari tempatnya,  (±gi;   ``Ja/w  d!.be#fwrfra#  *edra#j/a, "  yakni

keduanya dibenturkan dan dihancurkan,  ;ig.ij gs  "sefa/i. be#fwr. "
Lafazh-#5hanyabolehdi#asAcrbkan,sebabd%am!.ryangterdapatpada

lafwhdi;adalahcJham7.ryangmarrfu'(maksudnya,d»am7.ritumenjadi

/a'I./bagilafazhD#*fa/.

AIFarra`]°5berkata,"AIlahtidakberfirman:6krfu(lalumereka

dibein]rkan),sebabAllahmenjadikangunung-gunung'itusebagaisafu
kesatuan danbumi pun sebagai satu kesat`ran. Contohnya adalah firman

A:\lalh T]a 'ala: &i S\= :j±.#6 ?++=±n `of  `Bahwasanya langit dan

Karys};a/(4/134)danlbnuAthiyahdalamj4/"#faarrarA/Jyaji.z(16/97).
105 Lih. A/a 'a»i. A/ guv `an karyanya (3/181 ).

GEE



bumi itu keduanya dahalu adalah suatu yang padu. ' (Qs. A;i AL"hiryan:

[2l]:30).DalanayatiniAllchtidakberfiman:d!;£J`Merehadrha/w
adcr/crfo s#afw )/a#g prdr. ; Pembenturan (yang disebutkan) ini adalah

sepertigempa.HalinisebagaimanaAIlahberfiman,dlj}-j;;pJlit`;+'J.jlsj
t2

`Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan lyang dahsyat).' QQs.

Az-Zalralah [99]: 1)"

Menurutsatupendapat,(fimanAllal):\€#,yaknikeduanya
dihamparkandengansekalihanparan.Contohnyaadalahkalimat:J#dafac7

SanaamuAIBa'iiri®unukuntaterhampar),jitap\in:ukny&teiniriDar

di punggungnya. Pembahasan mengenai hal ini sudah dij elaskan dalan

SulAIA'`raaf.106

Abdul Hamid membaca firman Allah itu ulari Ibnu ` Amir-
dengan: Jl±j°13  :j?;qi  cjiiJ, yakni dengan tasydid huruf mJ.in pada
lafazh `=jii3,]°7 karen'a mengisnadkan/ menyandarkan , '7./ (L:jfi)

:::[aia::a#J;a3nqikfu£(£)q#jJ¢¥±)',g?-,¥:,:as;;:y:
kehaasaa; Kami atou ;allah s;orang malaikat d\i antara malaikat-
malaikat Kami dapat menganghat bumi dan gunung-gurmng. " SeheLch

itu, / 'f./ (Cjii) diisnadkan/disandarkan kepada rna/'"/ yang kedua

(*3qidaiJth.I),lalu/'#itupundimabnikanuntuknya.Seandainya
mcr/'"/yangpertana(®'3rfatau\±;¢Li+\Zi£)dihadirkap,maka/'#
hanisdiisnadkan/disandarkankepadanya,seakan-akanAllahberfiman:
'+)ti\   S;rd   .;±±;:)"Dan  k:ekua;a;n  kami  dijadikan  dapat

menganghat bumi. "

106 Lih. Tafsir surah AI An'faal ayat 143 .
L°7  gz.ra`aA  dengan  fas);di.d bukanlah  gJ.ra`aA  yang  mutawatir.  £J.ra`aA  iii

dicantuinkan oleh  Ibnu Athiyah  dalam 44/ "##arrclr j4/  Wa/.I.z (16/97} dan Asy-
Syaukani dalam F¢f* A/ gadj.r (5/400).



Dibolehkanjugamemabnikan¢'J./(Cjii)itukepadamo/'##/

::::takkeadnu:a#-}'fyi;d,yT|#`)„Bm„e;a,.[ud£,.i:[gu;a:e:g:,:;:,>,,:e:::::t:
"ctxpa;"n.. Ulbisu Zaidrun AI Jubbata (Zaid dipahaihan jubah) dan
Albisat AI Jubbatu Zaidan Oubah dipakaikan kepada Zaid).

FimanAIlal:
\1  .'::: '

€tyij.,+3±'crf;~iifjT9fi3TB©iSijT9jiS,+35

+3!T.rf3jifbcij>]9¥j&fa,-63fgfrfu-TB©
©€i#`

``Maka pada hart itu terjadilch hart kiamat, dan terbelahlah
langit, karena pada hart itu longit menjadi lemah. Dan

moLlaikat-malalkat berada di penjur`u-penjuru langit. Dan
pada hari itu delapan oTang malalkat menjunjung Arsy

Tuhanmu di alas (kepala) merekd."
(Qs. AI Eaaqqah [69]: 15-17)

Firman Allah ra '¢Jcr,  iflJ.7sfs ,+3:35  "„cr*¢ p¢da frorJ.
#«  /er/.nd7./oA  frczr7. kz.amaJ, " yakni terjadilah kiamat,  :-l;£JTgri;TB
"dj'%:ferbeJawafa  /a#g].f, "  yakni  terbelah  dan  pecahlah  I,angit.

Mef#intsatupendapat,langitterbelahkarenaturunnyamalaikatdari
sana.  Dalilnya adalah fiman Allah ra 'a/a..  ci:±j.`! :-quTj±5 i3=i

®'ty'==qu'd±3  "Dan  (ingatlah)  hart  (ketika)  langit pecah
belah  mengeluarkan  kabut  putih  dan  diturunkanlah  xpalaikat
®erge/omba7}g-ge/omba#g. " (Qs. AI Qalam [25]: 25). Hal ini sudah

dijelaskanpadapembahasanterdahulu.



Firma,n ALllch  Ta 'ala,  £2±13 £*.± $3  ``Karena pada  hari

itu langit mekyadi lemah, " yalmi \emah. DitataharL.. Wqahaa AI Binaa`u

yaAz.J. Wr&kycz#/cwh"w Wrachz.# Q>angunan lemah), j ika ia sangat lemah.

Dikatakan pula... Kalaamun WFaahin (perhataan yang lemah), yakri
lemah.

Menurut satu Pendapat, langit itu menj adi sama dengankapas
dalam hal kelemahannya, setelah sebelumnya keras. Hal itu terjadi,

sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena tururmya malaikat dari
sana. Menurut satu pendapat, hal itu terjadi karena huru-hard kiamat.
Menurut pendapat yang lain,  makna  €d3£|j  adalah terkoyak/sobek.

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Syajrah.  (Jika

berdasarkankepadapendapatini),makakata'2aljituteranbildariucapan
mereka: WrcrAcra j4f-Sz.gacr `w (kantung air sobek), jika sobek. Di antara

pepatahmerekaadalah:

:31; 6it®1 3;;,ii i;3 :3L    u;3 i; :}:tL |i
" Kosongkanlah jalan orang yang sobek tempat air minunnya,

dan orang yang airnya ditumpahkan di tanah yang tandus. ''\°8

Maksudnya, orang yang lemah akalnya itu tidak akan dapat

memeliharadirinyasendiri.

jJII.i,yaknimalaikat,adalahisim/z.»f.

\|S£.)`J TgS  "berada  di  penjuru-penjuru  langit,"  ya.kni
berada  di  sisi-sisi  langit,  saat  langit terbelah.  Sebab  langit  adalah

tempat mereka. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

\°8 Lih. Lisan Al  `Arab (eutl.i.. wahaa), Tlaifsir AI Mowardi (6181), dain AI Bahr AI

Muhith(81319).



AI  Mawardi]°9  berkata,  "Boleh jadi  ini  pun  merupakan

pendapatMujahiddanQatadah."Pendapatinijugadiriwayatkanoleh
Ats-Tsa'labi  dari Adh-Dhahhak. Adh-dhahak berkata,  "(Malaikat)
berada di sisi-sisi langit yang belum terbelah." Maksudnya, langit adalah

tempat malaikat dan apabila langit terbelah, maka mereka pun berada

diujung-ujungnya.

Menurutsatupendapat,apabilalangittelchmenjadipotongan-

potongan/kepingan-kepingan,  maka mal?ikat berada di potongan-
potonganthepingan-kepinganyangmasukterbelahitu.

Menurut pendapat yang lain, ketika manusia melihat neraka

Jahanam,makanerakaJahanammembuatmerekatakut.Merekakemudian

berlariansebagainanaunfaberlarian,dantidaklahmerekamendatangi
suatuwildyahd.ariberbagaiwilayahyangadadibumimelainkanmereka

melihat malaikat, lalu mereka pun kembali ke wilayah yang mereka
datahg dari sana.

Menurut satu pendapat, (malaikat)  l&,-€3f 8>  "berada dJ.

pe#jwref-peirj#r# Jcmgz.f, 't berada di sisi-sisi langit untuk menanti apa

yingakandiperintahkankepadamereka,yaitumenyeretparapenghuni
neraka ke dalam neraka. Adapun para penghuni surga, mereka akan

mendapatkan kemuliaan dan penghormatan pada saat itu. Semua ini

texpulang kepada makna ucapan Ibnu Jubair. Hal ini ditunjukan oleh

fiinan AIlch ra 'a/cz.

@`Shjj:'.±±±:ffi'd$3    "Dan    diturunkanlah    malaikat
berge/omba#g-ge/omba#g."(Qs.AIFurqaan[25]:25)JugafirmariAllah

raJa/a.,g;,3f¥TBp`;LiflT3\£3f;¢.Iuii±'of.prtgjgJ}ITB;gJ;`i=i±;

\°9 Lih. Tlaifsir AI Mowardi (6181).



"Hat jama'ah jin  dan manusia,. jika  kamu  sanggup  menembus

/me/J.#fasJ./ peny.#rw fo#gjf da# b#mJ.. " (Qs. Ar-Rahmaan [55] : 33J Hal
inisebagainanayangtelahkanijelaskandisana.

Al  arjaa  a.data,h  an-nawaahi  (sekita.I)  da.n  al  aqthaar

(daerah) menurut dialek kal)ilah Hudzail. Bentuk tunggalnya adalah
ti;  ulengan alif maqshuurah,  dan bentuk  fz7ts78z.}iaA-nya adalah

®.I`3i3, Seperti \=4> dan ®lj:4i.

Kata jtu ro/.aa# itupun digunakan untuk menyebut bibir
sumurdankulbLum

FirmanAllahra'a/a,'afr4*3!1.rf±qusa¢:J±t3"Da»
pada hart  itu delapan orang malaikat menjurtyung Arsy Tuhanmu
di. afas  /Zepa/a/  mereha. "  Ibnu Abbas  berkata,  "(Maksudnya),
delapan baris malaikat yang jumlahnya tidck diketahui kecuali oleh
JAIlal

IbnuZaidberkata,``Merekaadalahdelapanorangmalaikat."

DiriwayatkanderiAIHasan:Allah-lalyangMahamengetahui
berapajumlahmereka,apakahdelapanataukalidelapanribu.

DiriwayatkandariNabiSAW:

jti€&,,+1-i?9,i;;`JJ,;fi#i#.,L#°,'ifi`Jf
®

E|

:a±L` ,}'& i;,iT a=TJt
S,

"BahwamalaikatyangsekarangmekyukyungArsyberjumlah

empat orang. Apabila hart kiamat terj adi , Allah memperkuat
mereha dengan empat  orang malaikat lainnya,  sehingga
mereka mekyadi  delapan orang malaikat. ''\\° Derhikiari:1ah

Ilo Hadits  dengan redaksi  yang  sedikit berbeda dicantumkan  oleh As-Suyuthi



yangdituturkanAts-Tsa'labi.

Hadits itu pula yang diriwayatkan oleh AI Mawarditt] dari

Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
+,iftli

I,
i,,a', i}-, iiJ €i# ip., fu;
_,

"Hart ini Arsy itu  dijunjung bleh empat  orang malaihat,

dan  pada  hart  kiamat  mereka  akan  menjadi  delapan
Orang. "

AIAbbasbinAbdulMuthalibberkata,"Merekaadalahdelapan
orangmalaikatdalanbentukkanbinggunung."Halinijugadiriwayatkan
dari Nabi SAW. Dalam hadits dinyatakan:

i;3J f i &JJ FJ i=3 ¢4i3f i:fjf * giv Jfo `e!

Lrrfu°l dill 'j3'jl &1 J£L; qi. 4;3 ifJ +` i;J3 j}:
"Sesungguhnya tiap-tiap malaikat  dari mereka  (malaikat

yang  empat yang  menjunjung  Arsy)  mempunyai  empat
wajah:  wajah  seorang  manusia,  wajah  singa,  wajah
banteng, dan wdyah burung. Setiap wdyah itu memohonhan

rezeki untuk jenis f oinatang) itu. "

Ketika di  depan Nabi  SAW dikumandangakan perkataan
Mu'awiyahbinAbiAsh-Shalt:

dalamAd-DurrAIMantsur(6126l).
"Lih.,TlaifsirAIMowardi(6182).



iL,.`= 'LJ--`. c-+,ul *`-J

;;3i;la?J-l¥-,;,-Jii

rfu±`y!3 i:jil i,i

4i; JiJ LiL= ;.,:-J :+,J

rij',+Tirth:Lrfu`3

l*J j 1#, aijdr 'tJ,
±7,          ,                  ,

"Seorang lelaki dan banteng berada di bawah kaki kanannya,

Semen[ara burung elang (berada di bawah) kaki yang lain, juga
macan yang diawasi.

Matahari terbit di penghoyung malam,

Warnanya mekyadi merah yang semakin meronq.

Tidaklah ia lerbit untuk mereka dalam kepelanannya,

kecuali ia akan disiksa, kecuali ia akan dipukul dengan cemeli,"

Nabi SAW bersabda, "Benar."''2

Dalamhaditsjugadinyatakan:

:rfjr;'j iriei i;; i'le®ji d*L: aii|\ Si=ii ~j.; ..i''       `;Oj\iaj'rfe'jj'3Si'j!S`L£;cia
-.,,,,

``Bahwa  di  alas  l`angit  yang ketujuh  itu  terdapat  delapan

`12 HR. Ahmad dalam A/ M!/sncrd ( I /256) dan lbnu Katsir dalam A/ BJ.dyaA wa

4#-A.i.#a}Ja#  (I/12).  Ibnu  Katsir  berkata,  "Hadits  ini  adalah  hadits  yang  shahih
sanadnya dan  para periwayatnya pun  merupakan  orang-orang yang  rsi.qgab."

Hadits  ini juga  dicantumkan  oleh AI  Baihaqi  dalam  A/ Asma  wcr As*-SAIJa/,
halaman  36.  Hadits  ini juga te'rtera dalam Konz A/ Ummaa/ (6/172) dari riwayat
Ahmad, Abu Ya'Ia dan lbnu Asakir.



hambing gunung yang jarak antara haha dan lututhya
adalah seperti jarck antara langit yang satu dengan langit

yang lain, dan di alas punggung mereha terdapat Arsy."
DemikianlahyangdituturkanolchAIQ`nyairi.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits\ AI
Abbas bin Abdul Muthalib. Hal ini tclch dijelaskan secara lengkap

pads surah AI Baqarah.in Ats-Tsa'labi juga meriwayatkan hadits
yang®engertian)danredaksinyasepertihaditstersebut.

Semenfaradalamhaditsmarfu'dinyatakan:

£' a jG;fyi 6;* j; 4stf *tL: d*l fii .of

i+',JJ.fuel;#:,.,®Jr- dr; j! ¢itf
"Bahwa yah§ ri6rtyurtyung Arsy  adalah delapan orang

malaihat yang wujudrya hambing gunuhg. Jarck antara
kukunya sampai  ke  lututrtya  adalah perjalanan tujuh

puluh ribu tahun bagi burung yang cepat (terbangnya). ''\\.

Dalam  ra/r/sl.r j4/ Ko/bz. dinyatakan:  "Delapan bagian dari
sembilanbagianinalaikat."DariAIKalbijugadiriwayatkan:"Delapan
bagiandarisepulthbagianmalaikat."

SetelahituAIKalbimenyebutkanbilanganmalaikatdenganunian

yang panjang. Pendapat yang pertama diriwayatkan dari AI Kalbi oleh

1]3` Lih. Trfeir surch AI Baqarah. ayat 29.
''4 Hadits dengan redaksi yang sedikit berbeda diriwayatkan oleh As-Suyuthi

dalam .4d-Dafrr 4/ A/antsair (6#61 ), Ibnu Katsir dalam tafsimya (4/414), dan AI
AlusidalamJtwhi4/Afa'anf.(9/155).



Ats-Tsa'labi,sementarapendapatyangkeduadiriwayatkandarinyaoleh

AI Qusyairi.

AIMawardi]'5mengutipdarilbnuAbbas:"Delapanbagiandari

sembilan (bagian). Mereka adalah malaikat yang didekatkan kepada

Am
Makna fimianAllah itu adalah: mereka tunm dengan membawa

Arsy.  Selanjutnya, penyandaran Arsy kepada Allah adalah  seperti

disindarkarmya rumah (Ka'bah)  kepada Allah,  padahal rumah itu

tidckdipermtukkanuntuktempattinggalAllah.Demikianpuladengan

Arsy.

Makna.+j5jadalahdi.a/as*epa/amereha.As-Suddiberkata,
"Arsy dijunjung  oleh para mal.aikat yang  menjunjungnya di  atas

kepala mereka, dan tidak ada yang menjunjung malaikat penjunjung
ArsykecualiAIlah."

Menurutsatupendapat,makna.+jsSadalah:bahwamalaikat

yangmenjunjungArsyituberadadiatasmalaikatyangadadiberbagai

pqujunlanSt.
Menurut pendapat yang lain, makna  .+;;*  adalah di  atas

orangrorangyangmengalamiharikiamat.

`'. tith. Itaif eir AI Mowardi (6ltz).

i `\``t  /



FirmanAIlah:

©'aei±j2V'6±±,+3±'
"Pada hart itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada

sesuatupun dart keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah)."
(QS.AIHaaqqah[69]:18)        .

Firrnan ALIla.h Tla'ala,  'o±S ,}±3±  "Pada  hari  itu  kamu
di.Aadcrpfrcr#, "  yakni  kepada Allah.  Dalilnya  adalah firman Allah

Ta'ala: d±€+± :fei.l:::}')  "Dan mereka ;kan dibowa ke hadapan
rwAa#m#deHgr#berbcrr'7.s."(Qs.AIKchfi[18]:48).Penghadapanitu

bukanlchpenghadapanuntukmengetahuisesuatuyangbelundiketahui.

Akantetapimaknadaripenghadapanituadalahhisabdanmenetapkan
amalperbuntanterhadap.merekauntukmendapatkanbalasan.

AI  Hasan meriwayatkan  dari Abu Hurairah,  dia berkata,
``RasulullahSAWbersabda,

iiiab: oG2,> i£€j c,far ist: a;till i;; Jal iri;
a

.,,,

t5t;fyi i :+iiJi i±J€ dos i:i fdi i#°i iffj ;+.3c;i
¢i,,

4tr j>T3 4ri J>-I;
I,,,,,,,,,,

`Manusia  akan  dihadapkan  (kebada  Allah)  pada  hart

kiamat  kelak sebanyak tiga  kali.  Dua penghadapan  (di

antaranya)  adalah  perdebatan  dan  pemberian  maaf,
sedanghan penghadapan yang ketiga  adalah,  pada  saat
itulahlembaranahandiambilolehtangan-tangan(manusia).

Ada yang  akan mengambilnya  dart  sebelah  kanannya,



dan ado pula yang mengambilnya dart sebelah hirinya' ."'J6

HaditsinidiriwayatkanolehAt-Tirmidzidandiaberkata,"Hadits

ini tidak sah. Sebab Hasan tidak pemah mendengar dari Abu

Hurairah."

Firman ALIlah Ta 'ala,  82a,& }± :j± §  ``Tiada sesuatupun
dari keadaanmu yang tersembunyi foagi Allah). " Maksndnya., AIlah

mengetahui  semua anal perbuatan kalian.  Dengan demikian, jika

berdasarkan kepada pendapat ini, lafazh  €4ei  tyang tersembunyi)
mengandung makna  a;:i  (samar).  Mereka menyembunyikan anal

perbuatanmereka.demikianlahyangdikatakanolehlbpuSyajrah.

Menurut  satu pendapat,  tidak ada manusia yang  samar

baginya.'Maksudnya,tidakckanadamanusiayangtidakdihisab.

AbdullalbinAurbinAIAshbeckata,``Orangyangmvikmintidak

akan sanar dari orang kafir, dan orang yang baik tidak akan samar dari
orang yang durhaka."

Menurut satu pendapat, tidak akan ada aurat kalian yang
tertutup. Hal ini sebagainana Nabi SAW bersabda,

:,z :i i,,a, i}; i.,S, i;a

" Manusia akan dihampulhan dalam keadaan telanjang hahi

dan tubuh telanjang bu|at. ''\\7

]'6  HR.  At-Tirmidzi  pada  pembahasan  si fat  kiamat,  bab:  Hadits  tentang

Penghadapan,  no.  2425,  Ibnu Majah  pada pembahasan  zuhud,  bab:  Penuturan
tentang Kebangkitan, no. 4277, dan Ahmad dalam ,4J h4us#ad (4/414).

Lt7 HR.  Muslim pada pembahasan surga,  bab:  Fananya Dunia dan  Penjelasan

tentang  Pengumpulan  pada  Hari  Kiamat  Kelak  (4/2194).  At-Tirmidzi  pada
pembahasan si fat kiamat, bab: 3 . An-Nasa`i pada pembahasan Jenazah, bab:  118,
Ibnu Majah pada pembahasan Zuhud, 33 . d.an Ahinad dalam 4/ "ws#cld (I/220).



ParaulanaKufch-kecualiAshim-membacafirmanAllchitu
dengan: ui*£  Y -dengan huruf)/a `. I !8 Sebab status mw `a##cr/F lafazh
€€d  itu bukan hakikat.  Contohnya adalah firman Allah  ra '¢/cr..

i=:==JT lj;I£ </.,tli i;fB  "D" SaJ" Jzfczra feras }Ja»g menggzf»f"r
menimpa orang-orang yang zhalim itu. " (Qs. Hnd E11|.. 67). Qira`ah

inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Sebab antara¢ 'z./ dan/a '7./-nya

terhalangoleh/a"-"a/."r

Adapunyanglain,merekamembacafimanAllahitudengan
huruffo`(;;±'¥).07.ro`chdenganhunffo`inilchyangdipfliholchAbu
Hatim,karenalafazhJ2£iituberstatusmar`a»ats.

Ilo  gI.ra`afa  dengan  huruf );a`  adalah  qz.ra `a4  sad 'aA.  Hal  ini  sebagaimana

dijelaskandalamil/JgHa'(2/791),danragri.b4#-Jvaryr,h.183.



FirmanAnah:

©-i#ij:jTijLti3#.33rfe,'i=E€=3ut;£€c
j~©Lifelj3ai€j~3#©.4±l+#jf.£rizfd;i
~L¥iE±ij3jiTj.ijg©€ri,i5ut#©L#,G3£

4¢Lrty.,'ii€'j,i;Efj©~giv,GJ,6:¢y-Tj,;£ilaf

©a±L+(J.JfJjj©i#i,iJ`jfr;J#
EI

i;rfe©..4,[j;i;f~[@befu.Tp'g
4©:fe:u#©.ed£

i,I:,©:ife
;3j;{6g,Jfj©:jk~6Gij;6;::¢3;33ri3

rcrfej£#-fj©t#-TS`!
``Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya

dari sebelah kanannya, maka dia berkata: `Ambillah,
bacalah kitabku (ini).' Sesungguhnya aku yakin, bahwa
sesur.gguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
Maka orang itu berada dalun kehidupan yang diridhai,

dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, (kepada
mereka dikatakan): `Makan dan minunlah dengan sedap

disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hart-hart
yang telah lalu.' Adapun orang yang diberikan kepadanyT
kitabnya dart sebelch kirinya, maka dia berkata..  `Wahat

alangkah balkr[ya kiranya tidak diberikan kepadaku
kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadoip



diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan
segaLa sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat

kepadaku. Tlelah hilang kekuasaanku dariku. ' (Allah
berfirman) : `Peganglah dia lalu belenggulah tanganrlya ke
leherrtya.' Kemudian masukkanlch die ke dalam otpi nerQLka
yang menyala-nyala. Kemudian beLitlah dia dengan rantai

yareg panjangrtya tujuh puluh hastcL Sbsungguhnya die
dahulu tidak beriman kepade Allah Hang Maho Besar. Dan

juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi
m¢ka» or¢»g mz.s*z.». " (Qs. AI E±aaqqah [69] : 19-34)

Firman Allah ra'a/a,  * ,';;g=3ji;; |:f6  "J4drp"»
orang-orang yang  diberikan kepadanya  kitabnya dari  sebelah
fa»a##);a. " Pemberian kitaB dari  sebelah kanan merupakan tanda
selarmt.

IbnuAbbasberka{b."Orangpertanayangkitabnyadiberikan
darisebelahkanannyaadalalUmarbinAIKhaththab.Iamemilikicahaya
saperticahayamatahari."KepadalbnuAbbasditanyakan:"Lalu,dimana
Abu Bakar?" Ibnu Abbas menjawab, "Jauh, jauh. Dia sudah dibawa
malaikatkesurga."DemikianlahyangdituturkanAts-Tsa'labi.Atsarini

a/hamd«/7.//ch sudah kami sebutkan secara marLfif ' dari hadits Zaid bin

Tsabit lengkap dengan redaksi dan pengertiarmya dalam kitab f4/-

Iladekirah.

Firman Allah ra 'a/a,  i#b:j7fjLli 3j;5  ""ate d7.a
ber.kata:  `Ambillah, bacalah kitabku {ini)' ." MaksndnyaL, cia, berkata

demikian karena percaya kepada Islam dan bahagia akan keselamatan
dirinya. Sebab sebelah kanan, menurut bangsa Arab, merupakan tanda
kebaliagiaan. Sedan8kan kiri merupakan tanda kesedihan.



Penyair]]9berkata,

OuLe
®

rfe'JJ;-fJ.iiS,Sf
" Adakah engkau menjadihanha di sebelah kananmu,

Sehingga aku akan bahagia, ataukch enghau mekyadikanku di
sebelah hirimu. "

Makna i3Lli adalah kemarilah. Demikianlah yang dikatakan

olehlbnuZaid.Muqatilberkata,"quaknanyaadalah)marilah."Menurut
satu pendapat, maknanya adalah ambillah. Contohnya adalah hadits
tentangriba:

a
£1£3  £1£  Y!

" Kecuali mengambil dan menerima (tunai). ''120

Maksudnya,masing-masingpihakberkatakepadatemannya:
((chbTh!„

IbnuAs-SikkitdanAIKisa`imengatakan,bangsaArabberkata

(unutsatuoranglelaki):ijl:};3b:;6(ambiuaholehmuwahaiseorang
lelaki, bacalah),. untuk dua' orang lelaki: ®SA;3 C: €3e (anbillah oleh

kalian berdua wahai dua orang lelaki), d'an (untuk beberapa orang):

JGje:i3G(anbillaholehkalianvyahaibeberapaorang).

!]9 Penyair  itu  adalah  lbnu Ad-Daminah.  Bait  ini  pun tertera dalam  ra/sJ.I i4/

Mowardi(6183).
]2° HR. AI Bukhari pada pembahasan jual-beli, bab:  Menjual Gandum dengan

Gandum.  Muslim  pada  pembahasan  paroan  basil  kebun,  bab:  Penukaran  dan
Penjualan Emas dan Perak Secara Tunai. Malik pada pembahasan Jual-Beli, bab:
Hadits tentang Penukaran. Ibnu Majah pada pembahasan Perniagaan, bab: 48. Ad-
Darimipadapembahasanjual-beli:41.Ahmaddalam4/M"fnad(1/24).



Sementarauntuksatuorangperempuan:$6(ambillcholehmu);

untuk  dua orang perempuan:  ti3ti  /ambj//aA 'o/eA  ha/z.¢#  berdwcrJ,

danuntukbeberapaorangperempuan:3;3th/a"bJ.//choJefrm#bcberapcr

ora#g peremp#a#/. Asalnya adalah: +ti, lalu huruf 4o/ ditukarkan
kepadahurufAomzafo.DemikianlahyangdikatakanolehAIQutalbi.

Menurutsatupendapat,kataijLeadalahkatayangdiperuntukan
menjawab seruan orang yang menyeru, pada saat yang menjawab itu
tengahberadadalankeadaanbahagiadanantusias.Sebabdiriwayatkan

bahwaRasulullahSAWpemahdiseruolehseorangArabBaduldengan

suara yang keras, kemudian beliau menjawab: ff4a `„mm# (ya), seraya

memanjangkansuranya.

Menurut para ulama Kufin,1afazh i#. di#clfAadkan oleh
lafazh i3Lui. Sedangkan menurut para ulama Bashrah, lafazh i#.
diJ9¢sAabkan oleh lafazh lufj7. Sebab lafazh I;j7 adalah acrmJ./ yang

palingdekatdariduaanilyangada.

Asal lafazh i*5' adalah Ls!g, lalu huruf Ja ` dimasukkan (ke
dalamlafazhitu)agar/afhaAhunrf/er``rienjadijelas.Selainitu,hurufAo`

itupundimasukkankarena"ga/Demikianpuladengansaudara-saudara
lafazh a#, yaitu lafal: 23L+, i],(, a=±I: dan iae yang terdapat
dalam surah AI Qaari'ah.

97.rt7`aAmayoritasulamaadalahdenganmenggunakanhurufha`

padasemunlafazhtersebut,baikpadasaatmowcrgcr;fl{;:angj.ra`crAmaupun

pada saat mewasftaflcannya.  Sebab  semua lafazh itu tertera dalam
"a/sAAcr/denganmenggunakanhurufAcr`,sehinggahurufAcr`itutidak

bisaditinggalkan.

SementaraAbuUbaidlebihmemilihuntukmowczgcr*anlafazh
tersebut. Hal ini dilakulran guna menyesuaikan dengan aturan bahasa



yang menetapkan  adanya huruf faa` pada  saat  diam, juga untuk
menyesuaikandengankhafA(tulisan)Mushhaf.

AdapunlbnuMuhaishin,Mujahid,HumaiddanYa'qub,mereka
membuang  huruf faa`  itu  pada  saat  mewasfaa/kan  qi.ra`afo,  dan

menetapkannya pada semua lafazh tersebut pada saat mewagqflcan

gz.ra`aA.]2]  Qira`ah mereka itu  disetujui oleh Hamzah hanya pada
lafazh .+=J,a, i;±I: dan iae yapg terdapat dalam surin AI Qaari`ah
saja.

SementanaAbuHatimlebihmemilihg7.ra`aAYa'qubdanorang-

orang yang sependapat dengannya guna mengikuti aturan bahasa.
Barangsiapa yang membaca lafazh-1afazh tersebut dengan huruf Aa `

pada saat mewsAackannya, itu karena dia bemiat untuk mewagqflcan
bacon.

Firman Allah ra 'a/a, j=£ j!  ``Sesw»ggzfA»}ia afu }/ckz.», "

yakni yakin dan tahu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas
danyanglairmya.

Menurut satu pendapat, maksud firman Alah itu adalah:
SesungguhnyaakumendugabahwaAllahckanmenghukumkukarena
kesalahan-kesalahanku. Nanun Dia memberikan keutamaan dengan
memberikan ampunannya kepadaku, dan Dia tidak menghukumku
karena ke salahan-kesalahanku itu.

Adh-Dhahhak berkata, "Setiap dugaan orang yang beriman

(mu`min)yangterdapatdalamAIQur`.anadalahkeyakinan,dansetiap
dugaanorangkafiradalahkeraguan.."

]2'  gi.ra`aA  dengan  membuang  huruf Aa`  tersebut  merupakan  gz.ra`aA  yang

mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ragrl.6 i4n-Ivatyr, h. 79.
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Muj ahid berkata, ``Dugaan akhirat adalah keyakinan, sementara

dugaanduniaadalalkeragun."

AI  Hasan berkata tentang ayat ini,  "Sesungguhnya orang-
orang yang beriman itu berbaik sangka kepada Tularmya, sehingga
mereka pun memperbaiki amalan (mereka). Sementara orang munafik

berburuk§angkakepadaTulannya,sehinggamerekapunmemperbunik

analanmereka."

FirmanAllahra'a/a,i±;l+p±1:d:i"BaAwaseswwgg„A»);a

aku ahan menemui hisab terhadap diriku, " ya\kri di althira;t dan aha

tidak mengingkari kebangkitan. Maksudnya, dia tidak akan selamat

kecunli dengan takut terhadap hari penghisaban. Sebab dia yakin bahwa

Allah  akan melakukan hisab terhadap  dirinya,  sehingga dia pun

mengerjakanamalan-amalanuntukakhiratnya.

Firman Allah  ra'a/a,  3;+Ij 3i€ j;j3  "A4¢Acr orang jf"
berada dalam  kehidupan yang di;idhai, " ya,kri dalam kehidrpan

yang diridhai Allah dan tidak dibenei oleh-Nya.                           ,   I

AbuUbaidahdanAIFarra`berkata,"Makna;3€+IJtharflyah:

yang ridha) adalah `yang diridhai'. L22 Contohnya adalah ucaparmu:
maa `un daaf ilq (air yang memancar), ya]mi dipanezu[ka;n.'`'

Menurut satu pendapat, maksud dari lafazh tersebut adalah

yang memiliki keridhaan. Jelasnya, pemilik kehidupan itu diridhai,
contohnya adalch /czczb7.# ®emilik susu) dan /c7c7m7.r ®emilik) kuma.

Dalam hadits LrAczA7.A diriwayatkan dari Nabi SAW:

122 Lib. A4a/.cra ,4/ 92ir `a" karya Abu Ubaidah (2/268).



tfHfi'j£.L'vi'.{;i;]tfw4'.[f*'st'.f±:±®prfi
.i`j.i'o;,i;Of'of;3ciirfc.i;'o)1;st6:;i:;3
_,,

"Bahwamereka-orang-orangyangmemilikikehidupanitu

atau orang-orang yang kitabnya diberihan dart  sebelch
hanan- ahan hidup dan mereka tidak akan matt selama-
lamanya, mereka akan sehat dan mereka tidak akan sahit
selama-lamanya,` mereha  ahan mendapathan kenikmatan
dan  mereka  tidak akan  mengalami  kesulitan  selama-
lamanya, mereka akan muda dan mereka tidak akan tua
selama-lamanya.Iz3

FirmanAllchra'aJa,39,G}:;i"Da/ams#nga};a#grl.nggJ.,"

yangagungdidalamfiREfuferfe-::ft4afa-rfeaAahaHzprdefapr:L¥akni
dekatuntckmengambilnya,dimanabuah-buahaninibisadianbiloleh
orangyangberdiri,dudukdanjugaterbaring,sebagaimanayangakan
dijelaskanpadasurahAIInsaan.a;i;adalaljamakdari.Lds,yaitu
buck-buahanyangdiambil/dipetik.Sedangkan:+Liadalahm'asAdrr

(yang berarti petik/anbil). Adapun  -.`£i  atau -.di  adalah waktu
menetikhGnganun.

Fiman Allah ra 'aJa, |j:jifB ijB  ""afa# don ml.##mJo*. "
Maksudnya, kepada mereka dikatakan perkataan itu  t=±  "de»gr»
sedrp, " yakni dengan tiada kekeruhan padanya dan'tiada pula

gangguan,}±i=1-l=,.I.Disebabkanamalyangtelahhamukerja.kan,"
yalmikarenaanalan-analanyangtelahkaliankedakan,#,gJ4E+ifj,

123 HR. Muslim pada pembahasan surga (4rel 82) dengan redaksi yang sedikit

befoeda,At-TirmidzipadapembahasantafsirsurahAz-Zumar(5/374),danAhmad
dalamjl/"usHad(2/319).
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" Pada hari-hari yang telah lalu, " yckhi di d"ria,.

Allah  berfirman:  |Ji   ""a4cr#/a„',  setelah  berfirman:
•3±r±(a) -S±g i,   3;;  ``Maka orang itu berada dalam kehidupan yarig

d7.ridfraj.,"karenafirman-Nya:¢\fa,';ifrftyii:I:f5"J4dap%#orng

yang diberihan kepadanya hitabnya dart sebelah hirinya. "  (Qs. AI
Haaqqah [69]: 29). Sebab lafazh ;:   "oro#g" itu mencakup semua
orang.

Adh-Dhahhakmenuturkanbahwaayatiniditurunkantentang
Abu Salamah Abqullah bin Abdil Asad AI Makhzuni. Pendapat ini

pundikemukakanolehMuqatil.Sementaraayatberikutnyaditurunkan
tentangsaudaranyayaituAIAswadbinAbdilAswh.Inimenurutpendapat

Ibnu Abbad dan Adh-Dhahhak juga. Pendapat ini pun dikemukakan

olehAts-Tsa'labi.

Dengan demikian, orang itu berikut saudaranya, merupckan
sebabditurunkannyaayat-ayatini.Nanundemikian,maknaayat-ayathi
mencakupsemunorangyangsengsaradanbchagia.Haliniditunjukkan
oleh fimanAllah rcr 'a/a, |j±jiTB ijf "h4crfa# da# mj##J#Jafr. "

Menurutsatupendapat,drangyangdinaksudolehfirmanAllah
ituadalahsemunorangyangdiikutidalamhalkebaikandankeburukan.

Jiha seseorang merupakan pemimpin dalam hal keburukan, "zha
diaak`anmengajakkepadakeburukandanmemerintahkannya,sehingga

parapengikutnyamenjadibanyck.Diackandipanggildengannananya
danjugananaayahnya,laludiapunmaju.

Ketika dia sudah dekat, dikeluarkanlah kitabnya yang putih
dengan tulisan yang berwama putih, dimana di bagian dalam kitab itu
terdapatkeburukan-keburukannya,sementaradibagianluamyaterdapat
kebaikan-kebaikannya. Dia mulai membaca kitabnya dengan bagian



keburukan, sehingga wajahnya menjadi pucat dan airmukanya pun

t"bah.
Ketika  dia telah  sampai  di  akhir kitab,  dia  menemukan

catatan:  "Inilah  keburukan-keburukanmu,  namun Aku  telah
mengampunimu." Maka ketika `itulah dia merasa sangat bahagia.
Setelah  itu  dia membalikkan kitabnya  dan  membaca  kebaikan-

kebaikannya, dan itu tidck menambahnya kecuali semakin bahagia.
Ketika dia sampai di akhir kitab, dia menemukan, "Inilah kebaikan-
kebaikanmu, dan Aku telah melipatgandakannya untukmu." Maka
bersinarlahwajahnyadandiapundiberikanmahkotayangdipasangkan
di atas kepalanya.

Dia kemudian diberikan dua perhiasaan yang dipakaikan
kepadanya.Setiappersendiannyadibalutdenganpchiasan.Diakenudian
meninggi menjadi enan puluh hasta, dan ini merupakan tinggi Nabi
AdamAS.Kepadanyadikatakan:"Pergilchkepadasahabat-sahahatmu,
lalu beritahukan dan sampaikan kabar baik kepada mereka, bahwa
masing-masing orang dari mereka akan mendapatkan hal seperti ini.
Ketikadiapengi,diaberkata:i±l+p±:jf`±j±£ul®i#b:jffgL6
``Ambillah, bacalah kitabha (ini). Sesungguhnya aku yahin, bahoia

sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. "  AI+ch
kemudian berfiman,  3;+lj }if j;;;  ""ate orang J./w berada
dalamkehidupanyangdiridhai,"yckriyan8dhidhal.

39,G 3£i i  "Da/am S#rgr }J¢ng tJ.nggi., " di  langit.  ¢j.i
"B"CZA-a ztcha»nycr, " yalmi buah-buahamya berikut tandan-tandannya,

€€,|5"dehaJ,"yaknididekatkankepadamereka.Diakemudianberkata

kepada sahabat-salabatnya, "Apakah kalian mengenaliku?." Mereka
berkata, "Sesungguhnya engkau dipenuhi dengan kemuliaan. Siapa
engkau?."Diamenjawab,"Akuadalahfulanbinfulan.Akumemberikan
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kabar gembira kepada masing-masing orang dari kalian, bchwa dia akan

mendapatkan hal seperti ini.

3?,G7?6:fv7j,;±il2f-Lf l±± ij;jiTB ijg     `Mcr*o#    da#
minumlah dengan sedap disebabhan amal yang telah kamu kerjakan

pcrc7a foarr.-frar!. )/cr7!g /e/crfr /cr/z£ ' . " Yalcni, yang telah kalian lakukan di
dunia.

Jiha seseorang merupahan pemimpin dalam hal keburukan,
maka dia akan mengajak kepada keburukan dan memerintahkannya,
sehinggaparapengikutnyamenjadibanyak.Diaakandipanggildengan

riamanyadanjuganamaayahnya,Ialudiapunmaju.Ketikadiasudah

dekat,dikeluarkanlahkitabnyayanghitamdengantulisanyangberwama

putih,dimanadibagiandalankitabituterdapatkebunkan-keburukarmya,
sementara di bagian luamya terdapat kebaikan-kebaikannya. Dia mulai
membaca kitabnya dengan bagian kebaikan dan dia menduga bahwa
dirinyaakanselanat.

Ketika dia telah sampai di akhir kitab, dia menemukan: "hilah
kebaikan-kebaikanmu,namunAkumenolakkebaikan-kebaikanmuitu."

Makawajahnyamenghitan,diadipenuhikesedihan,danputusasaakan
kebaikan.

Setelahitudiamembalikankitabnyadanmembacakeburukan-

keburukannya, dan itu hanya membuatnya semakin sedih. Ketika dia
sanpaidiakhirkitab,diamenemvikan:"Inilahkeburukan-keburukanmu,
danAkutelahmelipatgandakannyauntukmu."Yalcni,melipatgandakan

adzab baginya. Hal itu'tidak berarti bahwa amalan yang tidak pemah
dilakukannyaditambahkankepadanya.

Maka dia pun merasa beral karena akan masuk neraka, kedua
matanyamembiru,danwajahnyamenghitam.Diberikanpakaianpelan8kin



(ter)dandikatakankepadanya:"Pergilahkepadaschabat-sahabatmu,lalu
beritahukanlahkepadamerekabahwamasing-masingorangdarimereka

akanmendapatkanhalsepertiini."Diakemudianpergiserayaberkata,

i*fu.7qu'gt#®i3+a?SiJ'j®.#£JJ'jI±'"WaAaJ.
alangkah  baiknya  kiranya  tidak  diberikan  kepadaku  kitabku

(ini). Dan aha tidak mengetahai apa hisab terhadap diriku. Wahai
kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. " D.\a

mencharapkankenatian.
•=S*i= $ 1f i: "I;elah hilang kekuasaanku dariku. " I;Ofsir

Jbmu[4bhas(untukfimanAIlahiniadalah):telahhilanglahkebutuhanku

dariku.PenafsiraninipunmerupakanpendapatMujahid,Ikrimah,As-
Suddi danAdh-Dhahhak. Ibnu Zaid berkata, "Maksudnya, kekuasaannya

di dunia yang tak lain adalah kerajaan. Orang ini adalah orang yang
ditaatiolehparaschabatnya."Allahkemudianberfirmanacepadanya),
'o:);±'®9'*``Peganglahdialalubelenggulahtangannyakelehernya."

Menurutsatupendapat,diadipegangolehseratusribumalalkat,kemudian

taingannyadibelenggukelehemya.InilahfimanAllahra'nd,:Ji;"Ja/"
• be/engg#/oA  Ja#ga#"}ia  te  /efrer#)/a. "  Yakni,  belenggulah  dia

denganhat.

:i'i#±``Kemudianmasukhanlahdiakedalam_a?_i
#erofa );any "e#ys/a-H)Ja/a. " Maksudnya, kemudian j adikanlah dia
sanpaikenerakayangmenyala-nyala.

'ofl=;i 6\j.> 'oi=: \i±S -3j± &±  "Kemudian belitlah dia

denganrantaiyangpakyangnyatoyuhpuluhhasta."AI+chyan:8M;aha.

Taliu dengan panjang tangan siapakah ukuran hasta itu ditetapkan.
DemikianlahyangdikatakanolehAIHasan.

IbnuAbbasberkata,"Tujulpuluhhastadenganukurantangan
malaikat.„



Nauf berkata, "Setiap satu hasta adalah tujuh puluh depa, dan

setiap depa adalah lebihjauh dari j arakmu ke Makkah." Saat itu Nauf

berada di wilaych Kufch.

Muqatil berkata, "Seandainya satu lingkaran rantai yang ada di

nercka itu diletakan di puncak gunung, niscaya gunung itu akan meleleh

sepertitimahyangmeleleh."

Ka'ab berkata, "Sesungguhnya lingkaran rantai yang Allah `14zzt7

wa JaJ/a berfirman tentangnya: Glj; 6;;.1 la3S  ");aJ.g pa#/.a#gr);cr
f"/.ziA p#/"A  Aas/cr, "  sesungguhnya  satu mata  rantai  adalah  sama

dengan semua besi yang ada di dunia."
'.ftfi  "Kemudian  belitlah  dia. "  S`rtyan beTka:fa, ..Te\alh

sampaikepadakami(berita)bahwarantaiituckandimasukkankedalam
anusnyahinggakeluardarimulunya."Pendapatitupundikemukakanoleh
Muqatil.MaknafimanAllchituadalah:kemudianmasukkanlchrantai
kedalanmulutnya.

Menundpendapatyuanglain,rantaiitudibelitkankelehemya,
kemudiandiadiseretdenganrantalitu.

Dalam hadits dinyatakan bahwa rantai itu dimasukan ke dalam

anusnyadankeluardarikedualubanghidungnya.Dalamhaditsyanglain
dinyatakan bahwa rantai itu dimasukan ke dalam mulutnya dan keluar
dari anusnya. Setelch itu, dia menyeru kepada papa salabatnya, "Apakah
kalian mengenaliku?." Mereka in.enjawab, "Tidak, tapi kami melihat
kehinaanyangmeninpanuLalu,siapakahen9kau?"Diamenyerukepada

parasahabatnya,``AkuadalahfulanbinFulan.Bagimasing-masingorang
darikalianakanmendapatkanhalsepertiini."

Menurut saya (AI Qurthubi), penafsiran ini merupakan

penafsiran yang paling SAafrz.A, yang dikemukakan tentang ayat ini. Hal



iniditunjukkanolehfirmanAllahra'a/arfaL;,!g.bi:t=iJ;ii'i3jT
``(Ingatlah)  suatu hart  (yang  di hari  itu)  hami pdnggil  tiap umat

cJe#gr# pemJ.mpJ.##);a. " (Qs. AI Israa  [17]:  71).  Dalam bab ini pun

terdapatmaknahaditsAbuHurairahyangdiriwayatkanolehAt-Timidzi.
Kamitelahmenyebutkanhaditsinidalansurahs«bAco#"`.Renungkanlah

apa yang dijelaskan di sana.

FimanAllahra'a/a,ja3£f3®Ji#S`tJ!3:fag.'£!
®gs;j{ (,\± :jfo  ``Sesungguhnya  dia  dahulu tidak beriman
kapadaAllahYangMahaBesar.Danjugadiatidakmendorong(orang

lain) untuk memberi makan oraxpg miskin. " Yaha:i, `m:+Ilk mlechch

mckan,sebagaimanakataa/afhaa`®emberian)ditempatkanpadamakna
aJi.}ha`(memberikan).

Penyairberkata,

Giii i;u°i aj'di caj3    q2 ,op.I 3; far i#'
"Apakah itu merapakan krfur setelah kematian tertolak dariha,

dan setelah enghau memberihap seratus kenikmatan. "12S

Maksudnya, i:Jj`Ja5!  1i;J  "Sefe/ch e»gfoe/ mem6eri.ha». "

Dengandemikian,Allahmenjelaskanbahwadiadiadzabkarena

tidak memberikan makan (kepada orang-orang miskin) dan karena
memerintahkanuntukbersikapkikir,disanpingdiapundisiksakarena
kafir..4/fJcid*dHadalahmendorongdanmenganjurkan.

]24 Lih. Tafsir surah AI Israa`, ayat 71.
125 Bait ini merupakan bagian dari himpunan syair AI Qathani yang ditujukan

untuk menyanjung Za'far bin Harits AI Kilabi. Bait ini telah dikemukakan pada
pembahasan terdahulu.



Asal  lafazh  ilf  adalah  di#as¢abkan  karena  ma$4dar

perkiraan.ilfi.adalahungkapanuntukbenda.Iadiidhofatkankepada
orang-orang miskin karena pertautan/hubungah di antara keduanya.

Barangsiapa yang memfungsikan lafazh rlf  seperti lafazh |`ib,¥l,
makaposisilafalcrfu.Tadalchrmha6.Perkiraansdsunankalinatnya
adalah::;<:..}j.l+ifij.lfed;!j>"Umikmemberikanmakanankepada
orang-orang yang miskin."  Setelch itu, /a '7./ dibuang dan masAdar
diidhafatkan(disandarkan)kepadama/'zi/.

FirmanAIah:

j3i!ii±f3©'riE*i3]-TJ4'jj;
©6diJ¥!;#t,

"Maka tiada seoTang teman pun baginya pada hart ini
di sini. Dan tiada (pula) makanan sedikit pun

(baginya) kecuali dart darah dan nanah. Tidak ado yang
memakannya kecuali orang-orang yang berdosa."

(Qs. AI Eaaqqah [69]: 35-37)

Firman Allah ra 'a/a, ©';; L£{±; i9;Jrf'4` jji  ""aha f7.ado
seorangtemanpunbaginyapadahariinidisini."Khabar\atth:.;fi
adalah lafazh: 'j, sedangkan lafazh t£{Li bukanlah kfeabar bagi lafazh

jj5.Sebabjikalafazh\£{££menjadikAabarbagilafazh+I;,maka
malma firman Allah itu akan menjadi: /7.ado dz. s7.»7. 7»chfznow feczfa/I.

dc7rch dan na#ch, dan makna ini tidak sah. Sebab di sana ada makanan
selaindarchdannanch.

Lafazh\ijLiberhubungandengandhamz.ryangterdapatpada

t,I



lafazh'j,yaitumakna#'z./.

Yangdimaksuddengan'riadalahkerabat.Maksudnya,tiada

kerabatbaginyayangakanbersikaplembutterhadapnyadanmembelanya.

Kata'riinidiambildarikata¢/Aamz.I.myangberartiairpanas,afarena)

seolah-olchorangituadalahseorangtemanyangakanbersikaplembut

terhadapnyadanhatinyaakanterbckaruntuknya.

Lafazh giv=±  adalah bentuk  £;};;  dari kata  fro.i  , karena
adalch nanahseakan-akan ia yang mengalir dari tubuh mereka.

penghuninerakayangmengalirdarilukadankemaluanmereka.Pendapat
inidiriwayatkandarilbnuAbbas.

Adh-DhahhakdanAr-Rabi'binAnasberkata,"#,adalah

(nana)pohonyangdimakanolehpenghunineraka.Adapunjiulladalah
sesuatuyangdigunakanuntukmembasuhkepalabaikberupaKfoarmz.

(nanatunbuh-rmbuhan=Ao/fyfroc4)maupunyanglainnya."

AI Akhfasy berkata, " yaknisesuatuyangmengalirdari
daging dan darah para penghuni neraka.  Kepada lafazh
ditambahkan huruf }Ja` dan #w#,  sebagaimana huruf );a` dan ###

ditanbahkanpadalafwhe±:jj£."
®

Qatadahberkata,"grpadalahmakananyangpalingbunik
danpalingjelek."

Ibnuzaidberkata,"Tidakdiketahuiapckahgr±itudantidak
diketahuipulaapakahzaggwwmitu."Namunditempatyanglainlbnu

Zt&a±ddab=ekmELfr`:(,%:\=hab%rnfi==s=a}n%a£*ns#(a%.bfr#i`'%#E\
Ghanyiyah[88]:6).BolehjadiDfoarj'ituterbuntdariGfr!.s/I.z.#."

Menurutsatupendapat,padafimanAllahituterdapatkatayang
seharusnyadidaliulukandandiakhirkan.MaknafimanAllahituadalah



`` Maka tiada hamim baginya pada hart ini kecuali ghisliin. " Dengan

ini, maka kata hamj.z.in itu berarti air panas.

il££ f5  "Dan /z.ado a"/a/ mafa»an, " maksudnya dan tiada
pula  makanafl  yang  dapat  mereka  ambil  manfaatnya,  yang

®'o;bs] €}->'th§  "tidak ado yang memakannya kecuali orang-
orcmg }ia#g berdosa, " yakni orang-orang yang berdosa. Ibnu Abbas
berkata,"Maksudnya,orang-orangmusyrik."

FimanAllahitudibacapuladengan:6J?Ou.I-yaknidengan
menukarkanhurufAamzchkepadahuruf}i¢`]26'dan6*ce.I-yakni
denganmembuanghunrfha»zzch.127

NanundiriwayatkandarilbnuAbbas:i4prfaA6*\;`j.iQarfiych:
orangyangmelangkah)itu?Sehabmasing-masingmelangkah.128

Abu AI Aswad Ad-Du`ali meriwayatkan dari Ibnu Abbas:
`,`A,pakap6*`;g.iitu?Sesungguhnyafyangbenaruntuklafach)ituadalch

®}=b\£Jl.Apakah6}|\|Jiitu.Sesungguhnyatyangbermruntuklafach)itu

adriah6£ei.»
N'anunbolehjadiyangdinaksuddarilafazha*ca.iQarfiych:

orangyangmelangkah)adalahorangrorangyangmelangkahikebenaran
menujukebatilandanmelampauihukuA-hukunAllali`lAzzawa/cz//a.

]26 97'ra `aA ini bukanlah gI'ra `ch yang mutawatir. gi.ra `aA ini dicantumkan oleh

Abu  Hayan  dalam i4/ Bchr j4/ AfefA7./A  (8/327)  dan Az-Zamakhsyari  dalam .4/ .
Kaysyof(4lT3®.

]27 gi.ra `4A ini bukanlah gf.ra `aA yang mutawatir. gi.ra `aA ini dicantumkan oleh

Abu  Hayan  dalam A/ BaAr t4/ A/awhl.fA  (8/327)  dan Az-Zamakhsyari  dalam ]4/
Kaysyof(4lT3®.

128Atsarinidicantumkanole`hAz-Zamakhsyaridalam4/Kay§}ia/(4/136).



FirmanAIah:

J3ij`,'£j©arfe±y'[j©6uL±:t*i~*
©#f Pit

"Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan
dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhriya AI Qur`an

itu adalah benor-benar wahyu (Allah yang diturunkan
4epadr/ Ras#J}7¢#g mwJrd. " (Qs. AI Eaaqqah [69] : 38-40)

Firman  Allah  rc7'cz/cr,  arfe fcj©&#q*i~rfe
"Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.  Dan dengan

ape }Jcmg fidck Aam" /z.Aaf. " Makna .firman Allah tersebut a`dalah:

Aku bersumpah dengan berbagai perkara yang dapat engkau lihat dan

yangtidakengkaulihat.Lafazhfy(yangterdapatpadafimanAllah:~sO)
adalahsA7.//chacatapenghubung).Meniirutsatupendapat,iadikembalikan+

kepada kalimat terdahulu. Yckni, perkara itu tidaklah seperti yang
dikatakanolehorang-orangmusyrik.

Muqatil berkata, "Penyebab hal itu adalah AI Walid bin AI

Mughirah mengatakan bahwa Muhammad adalah penyihir. Abu Jahl
mengatakanbahwabeliauadalahpenyair.SementaraAqabahmengatakan

bahwa beliau adalah tukang tenung. Allah  `J4zzcr wcr Jcr//¢ kemudian

berfirman:  *i~as  ""a*a 4*#  bers#mpafr. "  Maksudnya, Aku
bersunpah.

Menurut pendapat yang lain, lafazh '¥ di sini bertujuan untuk
menafikan sumpah, sehingga makna firman Allah itu adalah: tidak

`dibutuhkansumpahdalanhalini,karenajelasnyakebenarandalanperkara

itu. Jika berdasarkan pendapat ini, jawab nafi' adalah sebagai jawab



gcrsam (sunpah).

yhiAIFg=anapAg3±,i£„`:Sdeaszuanh8b=nhanr:bae::%ar£(#z':;
yangditurunkankepada)Rasulyangmulia."Yangdinaksnddengali
RasuladalahmalaikatJibril.Demikianlahpendapatyangdikemukakan

oleh AI Hasan, AI Kalbi, dan Muqatil. Dalilnya adalah fiman Allah,

®gs$3fflts.>i±6ifeG.9®OfS±1'U3i3fi}``Sesungguhnya
AI Qur`an itu benar-benar firman (Allah yang dibowa oleh) utusan

yang mulia (Jibril), yang mempunyai  kekuatan, yang mempunyai
kedudukan Tinggi  di  sisi Allah yang mempunyai  `Arsy."  (Qs. A;+

Tckwiir[8i]:i9-20)

Namun AI Kalbi dan AI Qutabi bexpendapat bahwa yang
dimaksud dengan rasul di sini adalah Muhanmad. Hal ini berdasarkan
kepada firman Allah ra'a/a..  £ti db±JI Cj  "Da# .4/ g#r`a# z./"
bzffa»/ch perdf7faa» Seora»g peny;a7.r. " (Qs. Al\ Haaqqah [69]:  41).

DalamhaliniperludimaklumibahwaAIQur`anbukanlahucapanrasul,
melainkan fiman Allah.  Penisbatan ucapan kepada Rasul adalah
disebabkan karena dia adalah orang yang membawa, menyampaikan,
dan mengemukakannya.  Contohnya adalah ucapan ini, "Ini adalal

perkataanREja."



FirmanAllah:

a,pfgj3i3{3©6*33`
RE
€,

7J£,iJiei.j
©6uji3'Cfty

``Dan AI Qur`an itu bukanlah perkataan seorang penyair.

Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula
perkataan tukang tenung. sedikit sekali kamu mengambil

pe/a/.ar¢» drrz.padr»)7¢. " (Qs. AI Eaaqqah [69]: 41-42)

Fiman Allah ra 'aJa, 7ti JBS i I;i  "Da# 4J 9%r`" I+%

bwha#Jchperhafcrcr#seor¢77gpenycrz.r."SebabAIQur`anitumenjelaskan

semunjenis syair.

p9€S:in,.4'3"Danbuhanpulaperkataantukangtermng."
Sebab AI Qur` an itu datang dengan makian day cacian syetan, nanun
mereka tidak dapat menurunkan sesuatu terhadap orang yang pereka
maki itu.

Lafazh  a  yang terdapat pada firman Allah:  b±3: £ &±S
•``Sedikit  sekali  kamu  beriman  kepadanya, "  dan ff\Imaln AIla.h..
'o]'3'i±1S)]±   "Sedikit   sekali   iamu   mengambil   pelajaran

dcrrz.pac}cr77);cr, " adalah Zacr `J.do„tanbahan.  Makna firman Allah itu

a,ha.+zdr. " Sedihit sehali kamu beriman kepadanya, dan sedihit sekali

kamumengambilpelaifarandaripadanya."Yangsedikjttda;rike±"anan

merekaituadalahkarena,jikamerekaditanyasiapakahTulianmereka,

makamerekamenjawab,`'`Allah".

Lafazh a tidck boleh menjadi masAdcrr bersama¢ 'z./, sementara

lafazhS]Sdi#asA¢bkanoleh/'z./yangterletaksetelahlafa2h6.Sebab



haliniakanmenyebabkanSAj.//aAlebihdidahulukandaripadama#sW

SebabsesuatuyangmenjaditempatberfungsinyamasAdarmerupakan

shill'ahmashdar.

IbnuMuhaishin,IbnuKatsir,IbnuAmirdanYa'qubmembaca
firman Allah  itu  dengan:  5¥j!£ a  dan  a3}i£;±6,  yakni  dengan
menggunakanhuruf)w`.]29Adapunyanglain,merekamembacafirmin

Allah itu dengan menggunakan huruf fa `,  sebab AA!.f4ab terdapat

sebelum dan setelah lafazh tersebut. Adapun khithab yang terletak
sebelumlafazhtersebutadalahfirmanAllah:6u}p="ya#gfamw/J.ha/."

(Qs.AIHaaqqah[69]:38).Adapunkhithabyangterletaksetelahlafazh
tersebut adalah fiman Allah: ,i i=j  ""aha Sefu/I.-fa/I. /7.da* ado
seora#gpz" dor!. famw. " (Qs. AI Haaqqch [69] : 47)

Fiman.un:

©agiv-T*jc;,J=j*`
"Ia adalah wahyu yang diturunkan daTi Tuhan semesta

aJam. " (Qs. AI Eaaqqah [69] : 43)

Firman Allah ra 'a/a, 'Jrf'. Maksudnya adalah: Jfji€ Ji "Ia
adalahwahyuyangditurunkan".

®'€)aSiffl+So3"DariTuhansemestaalam."Fir\\-anAI\alh
inidiathafkankepadafirman-Nya®*f,JJ:j3Bij'J';!"Sex"»ggrdy¢
AI  Qur`an itu adalah benar-benar wakyu  (Allah yang diturunkan

I" gI.ra`ch dengan  huruf }Ja`  ini merupakan gi.ra`aA yang mutawatir. Hal  ini

sebagaimana dijelaskan dalam ragri.a i4n-Jvnyr, h. 183 dan .4//gna '(2/791 ).



frepadcrJ Jtas#/};a#g mw/j.cr. " Maksudnya, sesungguhnya AI Qur` an itu

adalalifirmanAllahyangditurunkankepadaRasulyangmulia.Iaadalah

wahyuyangditurmkandariTulansemestaalan.

FirmanAllah:

© !'ii3Liify~©+±36€yTci;Gife.jij~3t'j
©ir,+-7'i±giv'?

"Seandalnya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian

perkataan alas (nama) Kami, niscaya benar-benar
Kand pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian

benar-benar Kami potong urat tali jantungnya."
(Qs. AI Haaqqah [69] : 44-46)

FirmanAIlahTa'a/a,+¥6iFTC+:;I:]>8±'J'B"Sea»drz.#ya
dia (Muhammad) mengada-adahan sebagian perhataan atas (nama)
KamJ.."MaknaU;£j'adalahmengada-adadanmendatangkanperkataan
dari dirinya sendiri.

FirmanAllahitudibacapuladengan:J3i€}'3,yaknidengan

bentuk kata mabnJ. rna/'"/.

rfe'iL£ 6i;:H  "Niscaya benar-benar Kami pegang dta
pcrda  fcr#gcr#  *cr#cr##};cr, "  yakni  dengan  kekuatan  dan.kekuasaan.
Maksudnya,nisayaKamipegangdiadengankuat.

Lafazh i. (yang terdapat pafa fiman Allah: 4±) adalah s*i.JJch
Zaa`idczfr/tambahan.130

'3° Kami telah mengingatkan lebih dari sekali, bahwa di dalam AI Qur`an itu tidak



Allah mengungkapkan kekuatan dan kekuasaan-Nya dengan
`4J yami.I.# ' (tangan kanan), sebab kekuatan semua orang itu terdapat

di tangan kanannya.  Demikianlah yang dikatakan oleh AI Qutabi..

Pendapat  ini  merupakan  substansi  pendapat  Ibnu Abbas  dan
Mujahid.ContohnyaadalahucapanAsy-Syimakh:

L*'| i,,+ 1;1£€   Jill .ri; :-,i e ,;i
Ketika bendera diangkat untuk (menandakan) kemuliaan,

Arabah menerimanya dengan tangan kanannya.\3`

Maksudnya, dengan kekuatan. Arabah adalah nana seorang
lelakiAnsharyangberasaldarikabilch.Aus.

Penyairyanglinberkata,

#; ojiL a? Lj.jG=    1;;}' 'jpi :r:£jl tjfJ fu'J
Ketika aku melihat matahari bersinar cahayanya,

Aku ambit keperluanha darinya dengan tangan hanairku.

As-Suddi dan AI Hakan mengatakan bahwa makna grf-`!
adalchdenganhak.

ada huruf tambahan.  Sebab  setiap huruf itu  didatangkan  untuk sebuah  hikmah
yang kadang tidak dapat diketahui oleh akal kita.• Jika merujuk kepada pendapat ini, maka terjemah ayat 44 dan 45 itu menjadi:
``Seandainya  dia  (Muhammad)  mengada-adakan  sebagian  perkataan  atas

(nama)  Kami.  niscaya benar-benar  Kami pegang  dia  dengan tangan kanan
(Kaml). " Penerj .

]3[ Bait ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Lib. Bait ini dalam

Lisan Al  'Arab (oritl.i.. Yamana) dan Taifsir AI Mowardi (6186).



AIHasanberkata,"(MaknafirmanAllahituadalah):#i.sctrya

benar-benar Kami potong tangannya yang kanan.

Menurutsatupendapat,maknafimanAllchituadalah:#7.scey¢

benar-benar  Kami pegang dia pada tangan kanannya  agar  tidak
drpcrf 7#e/crhaha#  frcr#s¢fuz..  Demikianlah  yang  dikemukakan  oleh

Nafthawaih. Abu Ja' far Ath-Thabari]32 berkata, "Sesungguhnya kalimat

ini keluar untuk menghinakan (seseorang), sebagaimana kebiasaan

manusiayangmemegangtangankananorangyangterhukum.Contohnya

adalah ucapan penguasa terhadap  orang yang hendak dihiriakan:

.`Pegangkeduatangannya.'Maksudnya,sesungguhnyaKanibenar-benar
telahmemerintahkanuntukmemegangtangannyadanmenghukumnya
dengan keras.

®'cis±]fil'Zr9\==jil.ti`Kemudianbenar-benarKamipotong
%raJra/I./.¢»fu»gng,'yakniurattalijantungnya.Maksudnya,benar-benar

Kami akan membinasakannya. 4/ WrafI.I.» adalah urat dimana jantung

bengantungpadanya.Apabilaurat-inirtyrfus,makamatilahsangpemilik

jantung itu. De.mikianlah yang dikatakan lbnu Abbas dan mayoritas
ulanaMadinah.

Seorangpenyair]33'berkafa,

#0, fL; €f8 i;if  F; ,cj=3 ®ri; ';;
Apabila engkau telah tiba padaku dan membawa koperku

132 Uh. ]ami ' AI Bayan {29142).
mPenyairyangdimaksudadalahAsy.i§yanckh.Baitiniterteradalankumpulan

sryaj:u[nya;.92,T7OfsirAth-Thabari(29143),TlaifsirAIMawardi`(6186),danTlaifsirlbnu
Athiyah€L61404),danFathAIQedir:.



ke kereta, maha berbahagialah enghau dengan darah urat tempat

bergantungnya j antung.

Mu].ahid berkata, "A/ Wrcrfz.I.# adalah urat jantung yang ada di

punggung, yaitu a#-7zci*7zocr` (saraf tulang belakang). Apabila urat ini

putus,makahilanglahkekuatandanpemilikjantungpunakanmati.*4/
mcJwf"2jJ7 adalah orang yang telputus urat j antungnya. "

Muhammad bin Ka'ab berkata, "4/ wcz/7.I.7? adalahjantung dan

alirannyasertaapayangmelekatpadanya."

AI Kalbi, berkata, "4/ wcr/I.z.# adalah urat yang ada di antara

J./bcrcr ` dan kerongkongan. JJbcra adalah syaraf leher. Ia berjumlah dua

buah. Di ahtara keduanya tumbuh pembuluh darah."

Ikrimah berkata, "Sesungguhnya jika 4/ W7cJfz.I.# itu diputus,

maka orang yang diputus uratnya ini tidalc akan mengenal lapar dan
tidakpulamengenalkenyang."

FirmanAnah:

i;£in`,'£~b©`cr~fr'i3£¢Alii;,A*L*

© .... =€ i

"Maka sekali-kali tidak ado seorangpun dart kamu yang

dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu.
Dan sesungguhnya AI Qur`an itu benar-benar suatu

pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa."
(Qs. AI EEaaqq?h [69]: 47-48)

FfroamAIlalbTTa'ala,±=1;;,*ti``Mahasekali-halitidak



crdcr seora#gpw#  dcrr].  *cmw. "  6  adalah  ®  nafi,  sedangkan  lafazh

+i "Seorang pw# " mengandung makna jamak, oleh karena itulah
Allinmenyifatilafazh+fdengansifatyangberbentukjamak(yaitu
lafazhCfj3tE>).Maksudnya,tidakadasatukaumpundarikalianyang
dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu. " Contohnya
adalah firman Am ra 'aJa,  q±}+i c; ,+£f <j:; 6!3£S f  "Ham.. f..daft
membeda-bedakan antara seseorangpun  (dengdn yang lain)  dart

rofw/-rasw/-IV)/a. " (Qs. AI Baqarah [2] : 285). Ini adalahjamak. Sebab

lafazh  {jfj; itu tidak digunakan kecuali untuk dua hal atau lebih.
Nabi SAW bersabda,

rty,+Jj,,?;+iiJicao,+=P,
``Harta rampasan tidak halal  bagi  anak cucu Adam dari

ummat-ummat  sebelum  kalian. '''34  LaLfaLzhaya.  a.dalaLh

tunggal,namunmaknanyajanak.

Lafazh a. yang terdapat pada fiman Allah: *±ip adalah :iA
Zaa`7.c7a„fowbch;»,sedangkan(makna)a/A!7.zadalahhalangan.

Lafwhderibolehmenjadisifatbagilarfuff,denganmakna
sapertiyangtelalikanisebutkan,sementarayangmenjadikhadaradalah
lafach,ky.Nanunlafaalicfj3tJ>punbolepdinashabkankaremmenjadi
Ahob¢rsementanlafach.fedianulir/tidakdifungsikan,tapilafach/ky
masihberhubungandengan`lafachcfjgt2>.

Dalanhaliniperludiketahuibahwapemisahan(antaram"bferdr`

yaitulafazhli;danK*c!barm};ayaitulafazhde±;3.£i)olehlafazh,i
tidakdapatmenghalangidi#crsAabkannyaA#abcrr(yaitulafazhJ±;3`Ei),

t34 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir surah AI Anfaal (5/271 ) dan Ahmad

dal&m AI Musnad (21252) .
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sebagaimana pemisahan ini tidak dapat menghalangi pada kalimat:
a

Lj>13 l`JJ:3 C=J£S  ®! "Sesungguhnya Zaid adalah orang yang mencintaimu."

FirmanAllahra'cr/a,,£#"Da#sesw#ggzjfr#)/oz.f„,"yakniAI

Q`lran,'rfe"-o'5if3``Benar-benarsuatupeldyaranbagiorang-orang
);a7cg berfcrfuva, " yang takut kepada Allah. Padanan firman Allah itu
aldallah..  ® :ys3±=]± Ls:i. st,  "Padanya; petunjuk bagi mereha yang

berfagw¢. " (Qs. AI Baqarah [2] : 2). Hal ini sebagaimana yang telah

kami j elaskan dalam surah AI Baqarah.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud  (dari cJ%amJ.r pada

fimanAllah:,'tjj)adalahNabiMuhammad.Maksudnya,beliauadalali

peringatan, kasih sayang, den keselamatan.

Firmanirm:

:,±[¢.a.7j;§ji±j`,'t#©iepe+ky3f;i=:j'£~B

©giv-7ftyf-!gr©
t=

I giv ,-AJjj ©S,,.,¢

"Dan sesungguhnya Kami benaT-benar mengetahui bahwa

di antaTa kamu ado orang yang mendustakan(nya).
Dan sesungguhnya AI Qur` an itu benar-benar menjadi

penyesalan bagi orang-orang kofir (di akhirat).
Dan sesungguhnya AI Qur`an itu behar-benar kebenaran

yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan (menyebut)
nama Tuhan-mu Hang Maha Besar."

(Qs. AI Haaqqah [69]: 49-52)

Firman  Allah  ra'a/a,   ie;<!,i 3f,£££J' £jj   "Da#
sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu

GD



ado orcr7!g )/one me#dws/akcr# /#);aJ. " Ar-Rabi ' berkata, "(Maksudnya

mendustckan)AIQur`an."135

%j;fJ  ]'£lfi  ``Dan sesungguhnya AI Qur`an itu benar-benar
me#/.adz. pe#}Jcscr/cr#. " Maksudnya, (dan sesunggguhnya) pendustaan

(terhadapAIQur`anbenar-benarmenjadipenyesalan).Sebabmaknaa/
foasrcrfo adalch penyesalan.

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud oleh fiman Allah itu
adalah:dansesungguhnyaAIQur`anitubenar-benarmenjadipenyesalan

bagi orang-orang yang kafir pada hari kiainat kelak, sebab mereka

melihat pahala yang diperoleh orang-orang yang beriman kepada Al

Qur`an.

Menunt satu pendapat, penyesalan tersebut adalah penyesalan
merekadiduniaketikamerekatidckmanpumenandingiAIQur`an,saat
mereka ditantang untuk mendatangkan satu surah seperti surah Al

Qur`an.

g*S ±;i  .'£8  ``Dan sesungguhnya AI  Qur`an itu  benar-
be#arkebe#cJro#}7crngd!.}7afu.7#.."Maksudnya,AIQur`anadalahwahyu

yang diturunkan dari Allah `14zzc7 w LJa//a. Dengan demikian, ia adalah
sebunhkebenaranyangdiyakini.

Menurutsatupendapat,maksudnyaAIQur`anadalahkebenaran

yangdiyakini,agarhalitumenjadipenyesalanbagimerekadiharikiamat
kelak. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, makna firman Allah:

%j;=J  ,'£lS "Dan sesuygquhnya AI Qur`an itu benar-benar mertyadi

pe#);escr/cr#, " adalah: ;:H*=i'  af!J "Dan sesungguhnya AI Qur` an itu benar-

L35 Atsar yang dirjwayatkan dari Ar-Rabi' ini dicantumkan oleh AI Mawardi dalam

ta fs-irnya(16/87).`



benarmenjadipenyesalan."Dengandemikian,lafach::;;itumerupckan

mosAc7crr yang mengandung  makna 4/-rcrAcrss#r ®enyesalan).  Jika

demikian,makalafazh::i+itubolehdijadikansebagaikatayangstatusnya

in zjdzcrhar (maskul in).

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya firman Allah (£afoaggw/

yaqiin)  ±tu  sepe±t± uca\pa.nmu..  cri\  '::;a   `benar-benar  substansi
Ae);crA7.#o#, ' #®1  :P±;  `£emaJo-;a`ra Ae};aA7.#am ' Seandainya lafazh

cr/}7czg7.7.# itu merupakan sebuah si fat, maka ia tidak boleh diidhafatkan

kepada lafazh cr/ focrgg, sebagaimana engkau tidak boleh mengatakan:
':J4.ft`',);)(rLciniadalahpriatampan'."

Menurutsatupendapat,Allahmengidhafatkanlafazh,4/yagz.7.»

kepada dirinya sendiri (yaitu lafazh ,4 / Hagg yang mengandung makna

harfiyah yang sama dengan j4/ yagi.I.#J, karena lafazh keduanya berbeda.

Firman   Allah   raja/cz,   rf.TiES F'! a:;:;    ""aAa
bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar "
Malcsudnya,makashalatlahuntukTLihan-Mu.demikianlchpemfsilanyang

dikemukakanolehlbnuAbbas.136

Menurut satu pendapat, ]37 maksudnya: sucikanlah Allah dari

keburukandanberbagaikckurangan.

t]` Pcnafsiran  ini  dicantumkan  oleh AI  Mawardi  pada  Sumb€T yang  tclah
disebutkan.

t" Pcnafsiran  ini  dicantumkan  oleh AI  Mawardi  pada sumbcr yang tclal
discbutk.n.
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r.,~._FirmanAllah:

©8,sJ'u`J`f ©¢,j=,i±BjL-J€L
j~±'j€jjTjiap.T3£±'©c3\==j.Ttj;gr<,;

©3+difrfe,:jii±3f€3±i
"Seseorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang

#      bakal te.rjadi, untup?rang-,orang.k?f iir, ya.ng.ti.d.:k.se.:rang
pun dapat menolaknya, (yaprg datang) dart Allah, Yang
mempunyai tempat-tempat ` naik. Malaikat-malaikat dun

Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang
*¢drrm}i¢ 50.000 /fl[ftw#. " (Qs. AI Ma'aarij  [70]: 1-4)

Firman Allah  ra'a/a,  £lj 7lii! 3j-11 'J£L   "Seseorang

peminta telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi. " Na:FT'
danlbnuAmirmembacafirmanAllahitudengan:|~L'JL,yaknitanpa



hurufAamzch.]38SementarayanglainmembacafirmanAllahitudengan

huruffacrmzcr#.Barangsiapayangmembacanyadenganhuruffaa"zafo,

makakata'Ufllituberasaldari3`#{.

Hurufba`tyangterdapatpadafimanAllah:>li±itubolehjadi
merupakanbcr`zaa`J.dcr„tambahan,danbolehjadipulamengandung

makna ;£ (dari).

Mhaas-sw`a/adalahad-dw'cr/doa).MaksudfimanAllahitu
adalch:seseorangpendoatelahberdoa(agardatang)adzab.Pendapatini

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dikatakan: da 'cr aJa

fulaaninbialwaili(diaL"endoakanfulana.garc;elaka)danda'aalaihi
b z. a/ c7dz¢ab (dia mendoakannya agar diadzab).

Dlkatakan pula... Da 'autu Zaidan (aku memanggil Zaidy, yakwi

ckumemintakehadirannya.McksudfimanAllahituadalah:seseorang

pemintatelahmemintakedatanganadzabkepadaorang-orangyangkafir.
Adzabitupdstiakanmenimpamerekapadaharikianatkelak.

Jikaberdasarkankepadapendapatini,makahumfbcr`tersebut

adalahba`z¢a`z.dr"1¢mbafoa#,sepertifimanAllahra'a/a,oLtr!`±£ii'
"ycr#gmeng*asz.Jha#m].nyck"(Qs.AIMu`minuun[23]:20).Jugaseper[i

firmanAllahra'a/fl,orTgi€.€+:J'jc;ij"Da#goya#g/a#po#giv/

pofto# k#rma z./w fre ara¢"#. " (Qs. Maryam [19]: 25). Huruf bcr ` itu
merupakanpenguat.MaksudfimanAllchituadalch:seseorangpeminta
telahmemintaadzabyangbakalteriadi,de±£I!i"I/#f#*ora#g-orng
ha#r"yaknipadaorang-orangyangkafir,yaituAn-NadhrbinAIHarits,
karena dia berkata:

'38gz.ra`chdenganmenggunakanhurufa/fJdantanpahurufhamzahinimerupakan

gi.ra `ch yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ragrz.A .4 n-jvao/r, h.
183.
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G3T?f£-l:£JT;;fS\*L<]>;E:L:2,+£;6ij13:liLi6foj;JJt

®*,i,+,is
``Ya Allah, jika betul  (AI  Qur`an)  ini,  dialah yang benar  dart  sisi

Engkau,  maka  hujanilah  kami  dengan  batu  dari  langit,  atau
datangkanlah kepada hami adzab yang pedih. "  (Qs. AI Amfanl I:8|..

32)

Setelahitu,terkabullahpemintaannya,dimanadiadanAqabah

binAbiMu'aithdibunuhdalamperangBadartanpaperlawanan.Tidck

ada seorang pun yang dibunuh tanpa perlawanan selain mereka berdua.

DemikianlahyangdikatakanolehlbnuAbbasdanMujahid.

Menurut satu pendapat, orang yang meminta (adzab) dalam ayat

iniadalahAIHaritsbinNu'manAIFihri.Pasalnyaketikadiamendengar

sabda Rasulullah SAW tentang Ali,  "Bcrra#gri.apa ya#g afai nda/a¢
tuannya, maka Ali pun merupahan tuannya, " die, rnerN]nggan8 `irutanya,

hinggadiatiba(ditempatNabi)danmendekamkarmyadiAbthah.Setelch
` itu dia berkata, "Wchal Muhanmad, "Engkau memerintahkan kami dari

AllahagarkanibersaksibahwatidakadaTulianyanghakkecualiAllch
danbahwaengkauadalahutusanAllah,makakamimenerimaperintahitu
darimu. aingkau memerintahkan kami drri Allah) agar kami shalat lima
waktu,makakamimenerimaperintahitudarimu.Gngkaumemerintahkan

kami dari Allah) agar kami menzakati harta-harta kami, maka kami
menerimaperintahitudarimu.a3ngkauinemerintahkankanidariAllab)
agar kami berpuasa pada bulan Ramadhan setiap tahun, maka kami
menerimaperintahitudarimu.a3ngkaumemerintahkankamidariAllah)
agar kami menunaikan ibadah haji, maka kami menerima perintah itu
darimu. Namun engkau tidak puas  dengan  ini,  sebingga engkau
mengutamakananakpamanmuatasdirikami.ApakahiLimerupakan



sesuatu yang bersumber dari kamu atau dari Allah?." Nabi  SAW

rneir]aNIaito, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia,

perintah itu  hanyalah bersumber dart Allah." AI Ha;Iits kerr[ndia,n
berpalingserayaberkata,"YaAllah,jikaapayangdikatakanMuhammad
itumerupakansebuahkebenaran,makaturunkanlahhujanbatukepada
kanidarilangit,ataudatan8kanlahadzabyangpedihkepadakami."Demi

Allah, belum sempat dia sampai ke untanya, Allah sudah melemparinya

denganbatuyangm,enimpaotaknyahinggakeluardarianusnya,sehingga

?see:ebour:::npyeam7::;e:ea,:Aft:'c;::?:);hd;,yaa„t;a#:dra'bia#;~Lba'JAf:/
terjadi.„

Menurutpendapatyanglain,orangyangmemintaadzal]disini
adalahAbuJahl,dandialahyangmengatakanperkataanitu.Demikianlah

pendapatyangdikemukakanolehAr-Rabi'.

Menurut pendapat yang lain lagi, ucapan itu adalah ucapan
segolongan kafir Quraisy.   `

Menurutpendapatyanglainnyalagi,orangyangmemintaadzab

ituadalahNabiNuhyangmemintaadzabuntukorang-orangyangkafir.

Menundpendapatyanglainnyalagi,orangyangmemintaadzab
itu adalch Rasulullah SAW. Maksud fiman AIlah itu adalah, Rasulullah

memohondanmemintaagarAllahmenimpakanhukumankepadaorang-
orangyangkafir.Hukumanitupastiakanmenimpamereka.FimanAllah
itu memanjang  sampai firman-Nya:  ® SLri !£;j!i`6  ""a*a
Bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. " (Qs. ALL Mal' a[arij I:70|..

5).Maksudnya,janganlahen8kautergesa-gesa,karenahukumanitusudah
dekat.

Tapiapabilahunifha`itumengandungmalmatF,daniniadalch
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pendapat Qatadah, maka seakan-akan orang yang meminta adzab itu
bertanyatentangsiapakahorangyangakanditimpaadzabitudankapankah

adzabituterjadi.Allahra'a/akemudianberflrman,®l±#.U£15
"Maha tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui

/n4wfocJmmcrdJ /e#/cr#g Di.cr. " (Qs. AI Furqaan [25] :  59). Maksudnya,
bertanyalahtentangDia.Alqamahberkata,

rfe fiidi fij;€i ;ir;     €€;le: 5ul,t t±;}L€
"Jiha kalian bertanya kepadaha tentang kaum perempuan, maka

se sungguhnya aku,

adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan
•.         untuk haum perempuan lagi seorang tabib. "

Maksudnya, S\=.;Il cj `1entang kaum perempuan". Di`katakan:

Kharaifnaa nas`alu  :an f uiaanin wa bi f ulaanin (ka;mi kchar `1][l:+Ilk

menanyakan tentang fulan dan fulan). Dengan demikian, makna fiman
Allah itu adalah: mereka bertanya tentang orang yang akan ditimpa
adzab dan kepada siapalcah adzab itu j atuh. Allah kemudian berfirman:
'cf e*3fi, " Untuk orang-orang haf ir. "

E=

Abu Ali  dan yang lainnya mengatakan, jika kata  'Ut  itu
berasal dari kata  'jljiJi  ®ermintaan/pertanyaan), maka asalnya ia
mw/a 'crd (transitif) kepada dua 7"cr/'af/, namun boleh hanya mempunyai

salah satunya saj a. Jika ia hanya mempunyai salah satunya saja, maka

ia boleh m#fcr 'ad kepadanya melalui perantaraan/.c7r mcJ/."r sehingga

perkiraan  susunan  kalimatnya  adalah,   f{} &1 i+± #1 J!C. JZC.

+li>:;3i,+Iii.:qu°I?iii+3"Seseorangpemintamemintakepada
Nabi  SAW atau kepada kaum muslimin. (kedatangan)  adzab  atau

@ertanya) tentang adzab."



Barangsiapa yang membaca firman Allah  itu tanpa hunif

hamzch, maka dia memiliki dun alasan:

Perfama, itu mempakan dialek untuk kata crJ-s" `cr/, dan ini

(g7.ra `ch tanpa Ac7mzch) merupakan dialek orang-orang Quraisy. Orang
ALlth berkata,..  saalaa ;asaalu,  seperd naala yanaalu dan khaofa

yckhaofu.

Kedz/a, kata Saa/a itu berasal dari kata a£-Sa7./ocm (®S^;]f).

HalinidiperkuntolehgI.ra`aJlbnuAbbas::I;|JL."Abdurahman
bin Zaid berkata, "Sebuah lembah yang terdapat di dalam neraka
Jahannam mengalir. Len}bch ini bemama Saa `z./. " Pendapat inipun

merupakanpendapatZaidbinTsabit.

Ats-Tsa'labiberkata,"Alasinyangpertamaadalahyanglebih
baik,sepertiperkataanAIA'asyiyangmenipiskanhurufha»zzz7fr:.

*;d;c± i3'*,eif        d;ci; ;;'eini tji3®L
" Kalian berdua meminta cerai kepadaku di saat kalian berdua

m6lihatku (dalam hondisi)

Hartaku sedikit. Sesungguhnya kalian berdua telah datang
kepadaha dengan membawa hal yang tertolak. ""

Dalam kitab .4SA-S%r.Ahafrl4l dinyatakan: "AI Akhfasy berkata,
"D.1katck:an::. Kharofnaa nas`alu  `an f ulaanin wa bi f ulaanin (kemil

keluaruntukberlanyatentangsifulandanfulan).TerkadanghurufAowzzch

''9 gI.ra`aA  Ibnu Abbas:  i;1  bukanlal)  gi.ro`ch yang mutawatir.  gf.ra`ch  ini

dicantumkan oleh Asy-Syaukani dalam FafA i4/ gadi.r (5/409).
loo Dalani ,4/ KI.fab, bait ini dinisbatkan kepada Zaid bin Amr bin Nufail. Bait ini

telch dikemukakan pada pembchasan terdchulu.
\.\ Ljlh. Ash-Shihhah (S117Z3).
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®adakata77ciLg`a/oritu)diringankan/dihilangkan,sehinggadikatakan:Sa¢/cr

yasaalu."

AIMaldawiberkata,"BarangsiapayangmembacadenganJC,,
makadibolehkanmenipiskanhurufAcrmzchitudenganmenukarkannya

kepada huruf a/7/ Penukaran ini merupakan penukaran yang tidak
sesuai dengan kaidah dalam ilmu sAara/ Dibolehkanjuga huruf cr/!Jitu

merupakan penukaran dari huruf wai sesuai dengan dialek orang-
orang yang mengatakan: sl./f# as `a/w (aku telah bertanya, aku akan

betta:nya).)> se;pe;rdi khif tu akhaaf a (aku telah tahat, aha akan takut).
An-Nahhas (berkata), ` Sibawaih meriwayatkan: sz-//zf as 'c7/el,  seperti

khifituakhaafu,di"anamaha:anya.aidalalhsa`altu(akutelahbertanya).

Sibawaihbersermdung:

ir=fj= iJ,i ®l=J,l:,, \i? :);i= .rib     ;i>\: ±„ :j:,:,,i :);i£ .l=J,\:,,

" Kabilah Hudzail meminta (diperbolehkan) berzina kepada

Rasulullah.

Telah sesatlah kabilah Hudzail itu karena permintaan mereka, dan
mereka itu tidak menepati kebenaran. ''\`2

Dikatakah:Hwmaaya/arm4;a/aa»7.aceduanyasalingmeminta/

bertanya)'."

AI Mahdawi meneruskan, "Dibolehkan juga huruf a/z/ itu
merupakanpenukarandarihunrf.)/¢`darisoa/a)/as!.i./«.1.C.adalchsebuah

lembahyangterdapatdidalannerakaJahannam.Dengandemikian,jika

berdasarkankepadapendapatyangpertana,makaAamzaAlafazhL.a

142 Bait ini milik Hasan bin Tsabit yang dikatakannya untuk mencemooh kabilah

Hudzail, karena meminta diperbolehkan berzina kepada Nabi.

23?  J1



merupakan ftcrmzch yang asli, sedangkan menurut pendapat yang kedua

merupakanpenukarandarihurufwcz2f,danmenurutpendapatyangkedun

merupakanpenukarandarihuruf)/c7`."

AI Qusyairi berkata, "Lafazh i;a  itu menggunakan huruf
Ac7mzaA.Sebabjikaiaberasaldarikatajfyangmenggunakanhuruf

ACJmzc7A, maka ia pun menggunakan huruf AczmzaA, Tapi jika ia berasal

dari kata yang tidak menggunakan huruf ¢amz¢¢, maka ia pun tetap
menggunakan huruf AamzaA, seperti lafazh Jj6 dan {jJ`G. Sebab aJ.»

%'7.Odi-7-'/a/dalambenfuk/'z./-nya,sehinggaiap'undi-z.'7./a'/dalanbentuk
/sz.in/a'7./-nyapeng-i'lalaninitidakdilakckandenganmembuangainj'7./,

khawatirakanmenimbulkankeraricuan.0lehkarenaitulahpeng-i'lalan

itudilakukandenganmenukarkanhurLifyangbukanAcrmzchitukepada

huruf AczmzcrA. Namun engkau pun berhak untck menipiskan huruf

Ac7mzch tersebut, agar hurufAamzch itu menj adi sangat jelas."

FirlnanAIlalTh'ala:±16"I:¥gbahalter!adi,_"Ta\£riy.anE
akan menimpa orang-orang kafir. Allah menerangkan bahwa adzab
ituberasaldariAllaliyangmemilikitangga-tangga.

AI Hasan berkata, "Allah I"a menurunkan:  aj~l£ 'J`11

y£;5g`:a'£,e`r::;;.:r£:i::::":aan'e±a#eim,'.:tanfds:::::a::?:a?:
Allahberfiman,de±j±±=r{`C/»in*ow»g-ou#gha/x'Dengandemikian,
huruf/omyangteriapatpadalafazhde±,jE±=+!ituberhubungandengan
lafch¢lj."

AI Farra`  berkata,  "Perkiraan susunan kalimatnya adalah:

;j!()  '&t,6JJ,  :;Ji.., CAdzab  bagi  orang-orang kafir yang bakal

i:i"h;:;,:,:fd:d::in::ck:ie;;a.T:?-¥g:faf:dirf:teh:I:::alk:::,:£f:



tidakadaseorangpundapatmenolaknyadarimereka."

Menurutsatupendapat,huruf/amitumengandungmaknaj>

(atas/terhadap/pada), sehingga makna fiman Allah itu adalah: );cr#g
bakal terjadi a.fas orang-orang yang kaif iir. Dirivaya:titan bah:hwal ayat

ituterterademikianpadaMushhafubay.

Menurutpendapatyanglain,huruf/amitumengandungmakna

tf.(dari/tentang),sehinggamaknafirmanAllahituadalch:);cr#gfidck
ado yang dapat menolak(nya) dari orang~orang hafir, yang berasal
dar7.J4//aA.Maksudnya,adzabituberasaldariAllahyangmemilikitangga-

tangga.Yalmi>yangmemilikiketinggian,kedudukanyangutama,dan

*eJ7j.haaf¢#. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan

Qatndah.Dengandemikian,cjlrfTadalahtin9katan-tingkatanpemberian
kenikmatan-Nyakepadaminuk.

Menurut satu pendapat, makna dzJ. a/ "a 'aarjj. adalah yang
mempunyalkeagungandanketinggian.

Mujahidberkata,"a)li:jTadalahtangga-tanggakelangit."

Menurut satu pendapat,  gLjl=jT adalah tangga-tan8ga para
malaikat. Sebab malaikat naik ke langit, lalu Allah menyifati Dzat-nya

dengansifatitu.

Menurutpendapatyanglain,cjLl=J.Tadalahruangan-ruangan.
Maksudnya, Allah adalah yang Mafia memiliki  ruangan-ruangan.
Maksudnya,Allahmenciptakanruangan-ruangandidalamsurgauntck

para kekasih-Nya.

AbdullchmembacafimanAllchitudengan:g£3fllc3,yakni
denganhurufya`.Dikatakan:mJ.'roj##danma'raa/.##,ma'aarz7.„#dan
ma'aariiifun,sepchmiifeaahundanmafaatiihun.c±\=:3{aidala]\tan8ga,.

Contohnya adalah firman Allah ra 'a/a,  ® &J6Ej' t±£ i|t=j  "Dam
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Ouga)  tangga-tangga  (perak) yang mereka menaihinya. "  (Qs. A;z-
Zukhruf[43]:33)

Fi"an ALIlah Tla 'ala, t,jib '-±±=±=It i:35 "Malaikat-malaihat

cJa#/J.brJ./#crz.4"yakninaikmelaluitanggayangtelchAllahciptakanbagi

mereka.

Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya, As-Sulami dan AI Kisa`i

membaca fiman Allah itu dengan: i:;j{, yakni dengan menggunakan
huruf )/cr`,  karena menghendaki  semua orang ®ara malaikat  dan

Jibril). 1" Juga karena sabda Rasulullah SAW:  "Jndz.ha#Jafa a/efo ha/I.a#

malaihat  sebagai  lahi-laki,  dan jangan jadikan mereha  sebagai

perempwa#. " Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu
denganhurufJa`(i;3')karenamenghendakisemunorang.

£#7 adalah malaikat Jibril AS. Demikianlah pendapat yang
dikemukakan oleh lbnu Abbas. Dalilnya adalah firman Allah ra 'cr/cr,

@dstil &f f ll*'J:§  "Dia  dibawa  turun  oleh  Ar-Ruh  Al-Amin
fJl.Gr}.JJ. " (Qs. Asy-Syu'ara [26] : 193)

Menurutsatupendapat,£JITadalahmalaikatyanglain,yang
besarfostunya.Abushalihberkata,"£3jlTadalahsalahsatumakhluk
AIlahyangrupanyaseper[imanusia,nanundiabukanlahmanusia."

Qabishah bin Dzu`aib berkata, "£#f adalah rub orang yang
meninggalduniasaatdicabufnyawanya."

FimanAllahra'a/a,3Jj,maksudryaketempatyangmerupakan
tempat mereka, dan tempat ini berada di langit. Sebab langit adalah

tempatkebaikandanpenghomatandariAllah.

t'397.ra`aAinimerupakangI.ra`chyangmutawatir.Halinisebagainanadijelaskan

dalam ragrl.a An-jvapp., h. 183 dan ,4JJg#a '(2/792).
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Menurut satu pendapat, firman Allah j`j itu seperti ucapan
Ibrchim : jj jj de I; di!  "Seswj7ggwh#);c7 ,4 ha pergz. me#g¢acJap kepcrdo

r#Aa#*z{. " (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 99), yakni ke tempat yang telah

Allahperintckanpadaku.

Menurutpendapatyanglain,maknafjadalahkeArsy-Nya.

Firman Allah,  3:i Caj.i {ri .:jlii€ 6g€3!1 I:  "Dcr/am
sehari yang kadarnya 50.000 tahun. "

Wchb, AI Kalbi, dan Muhammad bin Ishck mengatakan, yang
dimaksud oleh fiman Allah itu adalah: naiknya malaikat ke tempat

merekaitu-jikaselainmerekanaikketempatitu-berlangsungdalam
waktu yang kadamya 50.000 tahun."

Wchbjugaberkata,"Jarakdiantarabumiyangpalingbawahke
Arsy adalah perjalanan 50.000 tahun." Pendapat ini pun merupakan

pendapatMujahid.

Mujahid menyatukan ayat ini dan fiman Allah:  6g€3!`j
-3:i:Jsfl*®5)'Si3  "Dalam  satu  hari  yang  kadarnya  adalah  s'eribu

fafa##, " (Qs. As-Sajdah [32] : 5) yang terdapat dalam surah As-Sajdah.

Mujalidbckata``(Allchberfroan):3£=d-i:p+.:jlii36g?3!'J,
`Dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun, ' yalmi darn daisal b:urn

yangpalingbawahkelangityangpalingatasadalah50.000tahun.Adapun
firman Allah  ra 'a/a yang terdapat dalam  surah As-Sajdah, yaitu:
•g;::jffl*.3)'rfe'ofj:i a `Dalam satu hart yang kadarnya adalah

ser7-baf fchw», ' (Qs. As-Sajdah [32]: 5), maksudnya adalah turunnya

perintahdarilangitduniakebumidandaribumikelangitlagi(tunm-naik)
adalch dalam satu hari. Itulah kadar seribu tahun. Sebab j arak dari langit
ke buni adalah pelj alanan 500 tahun."

DariMujahidjuga,AIHakandanlkrimahdiriwayatkan:50.000
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tchunituadalahumurdunia.Maksudnya,umurduniasejakpertanakali

diciptakan sampai umur yang masih tersisa adalah 50.000 tahun. fak

seorang pun tabu berapakah umur dunia yang  sudah dilewati  dan
berapckahyangmasihtersisakecualihanyaAllch`4zzawJcr//a.

Menurutpendapatyanglain,ituadalahharikianat.Maksudnya,

kadar pemberian putusan pada hari kiamat itu, seandainya ditangani

oleh makhluk, adalah selama 50.000 tahun. Demikianlch pendapat

yang juga dikatakan oleh Ikrimah, AI Kalbi,  dan Muhammad bin
Ka\'a\b.AI\chTla'alalDerfu:rmin,"Akudapatmenyeselesaihannyadalam

sesaat. „

AI Hasan berkata, ``Itu adalah hari kiamat, akan tetapi hari

kiamat itu tiada batasnya. Dengan demikian, yang dimaksud adalah

penjelasan tentang tempat mereka untuk dihisab. Peristiwa hisab itu
berlangsungselama50.000tahunumurdunia.Setelahitu,ditetapkanlah

penghuhikeduatempat(surgadanneraka)dikeduatempattersebut."

Yaman berkata,  "Itu adalah hari kianat. Pada hari kiamat
ituterdapatlimapuluhtempat,yangmasing-masingtempatmemakan
wrfu seribu tchun."

IbnuAbbasberkata,"Ituadalahharikianat.Allahmenjadikannya

bagi orang-orang kafir dengan kadar 50.000 tahun. Setelah itu mereka

masukkedalamnerckauntukmenetapselama-lananya."

Menurut saya (AI Qurthubi), pendapat abnu Abbas) ini insya
Allah merupakari pendapat terbaik yang dikemukakan mengenai ayat

ini.DalilnyaadalahapayangdiriwayatkanolehQasimbinAshbaghdari

Hadits Abu Sa'id AI Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
•3±: :jf f il '{ftf .'®5lii3 'o€ i± -,  `Dalam  sehari yang kadarnya

jo. GOO fch#J.. 'Aku (Abu Sa' id AI Khudri) berkata, `Alangkah lananya

ini? ' Nabi SAW bersabda,

i2++  J



Gljif 'd3i; cg-  +®31.I I;  Lii±' L9!  oJ± ®

.€urn
a'

gullj

. €fui j ed.' furjfao, 6ie + &
`Demi  Dzat  yang jiwaha berada  dalam  kehaasaan-Nya,

s esungguhnya hadar itu.benar-benar akan diringankan bagi
seo.rang mukmin,  hingga  ia lebih cepat  daripada  shalat

fardha yang permah dilaksanakannya di dunia' .»1`1

An-Nahhasberargumentasiataskebenaranpendapatini`dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW; beliau bersabda,

cs3££ jif L Gife :}:i oy! uc ;6~3 3ji£ |' *; dy a
.,     S

a£ 'Lijf :;i; :JiiL i6' fJ±; a :t£J :#J :a:i q
S                 ,,,,

•,a,c;,fu,-±-g=
"Tidak ado  seorang pun yang tidak menunaikan zahat

harta(nya) kecuali Allah ahan menciptakan sysgiva"45  dart

apt neraha, yang dengannyalah kening, punggung dan kedua
lambungnya disetrika pada hart yang kadarnya  50.000
tahun,  hingga  Allah  memberikan  putusan  di  antara
ma»zf$7.a.'''``An-Nahhasberkata,"SabdaRa;ulullahSAWini

'4` HR. As-Suyuthi dalam i4d-D«rr.4/"antsair (6#64 dan 265) dari riwayatAhmed,
Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, dan AI Baihaqi dalam 4/ Bar 'ts.

145 Sp;a!j/.a ' adalch ularjantan. Menurut safu pendapat, ia ada]ah ular saja. Lih. i4»-

Nihayah(2144]).
I" Hadits tanpa disebutkan lamanya adzab ' 50.000 tahun ' diriwayatkan o]eh As-

SuyuthidalamA//amf.'A/Ka6J.r(3A2615)daririwayatAt-Tirmidzidanyanglairmya.
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menunjukkanbahwa50.000tahunituadalahharikiamat."

IbrahimAt-Taimiberkata,"Tidaklahkadarhariitubagiseorang

mukmin kecuali seperti kadar antara Zhuhur dan Ashar." Hal ini juga
diriwayatkansecaramar/cj'darihaditsMu'adz,dariNabiSAW,bahwa
beliau bersabda,

a:jj€ ;i arfu3 ;£^£ji a; a jiii LjiL€ &i iz}iL;
•ii-,10, ilfJ `,+C+a, i;+

"Allah Tla 'ala akan menghisab kalian dalam ukuran waktu

antara dua shalat, dan oleh karena itulah Allah menamai
Dzat-Nya dengan Yang Sangat Cepat Perhitungarmya dan
Pembuat perhitungan yang paling  cepat. "  Derrl.lky\a;nlalh

yangdituturkanolehAIMawardi.147

Menurutsatupendapat,yangbenarpenyelesaianhisabituteljadi

dalam  setengah  hari.  Contohnya  adalah  firman Allah  ra 'a/a..

® Se3; ;:;fj lj==:3£ i£3!' 3±;j.i+i:i   ``Pe#gfr%#z.-pe#gfr##|.
surga pada hart itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah
fempaf I.sfjraAaf#};a. " (Qs. AI Furqaan [25] : 24). Ini jika berdasarkan

kadar pemahaman makhluk. Jika tidak, sesungguhnya bagi Allah itu
tidak  ada  satu keadaan pun  atas  keadaan yang  lain,  yang  dapat
menyibukarmya.HalinisebagaimanaAllahmemberikanrizkikepada

mereka dalam satu wcktu. Demikian pula, Allah pun dapat melakukan
hisab  terhadap  mereka  dalam  sesaat.  Allah  ra 'cr/a  berfirman:
•.,i?`5yii=4}.[#=±§3.[±E>C"ItdaklahAllahmenciptakand_a¥

membanghitkan kamu  (dart  dalam habur)  itu melainkan hanyalah

" Ljih. Tlaif isir AI Mawardi (6191).



seperti  (menciptahan  dan  membangkitkan)  satu jiwa  saja."  (Qs.

Luqmaan [31 ] : 28)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, bahwa dia pemah ditanya

tentang  ayat  ini  dan juga tentang  firman Allah  rcr'cr/a,  bf£3±Tj
~§::.:ilfl->'o5}'ji±   "Dalam  satu  hari yang  kadarnya  adalah  ;eribu

/cJfr##. " (Qs. As-Sajdah [32] : 5). IbnuAbbas kemudian menjawab, "Allah
`4zzcr wcr Jcr//cr telah menamai. hari-hari itu, (dan) dialah yang Maha

mengetahui tentang bagaimana hari-hari itu terjadi. Aku tidak suka

mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui. "

Menurut satu pendapat, makna (yang tersembunyi di balik)

disebutkannya  50.000  tahun  itu  adalah  sebuah perumpamaan.  Itu

merupakansebuahpemberitahuantentanglamanyaharikiamatpadasaat

(manusia) berdiri di tempat mereka berdiri, dengan berbagai kesulitan

yang meninpa mereka.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa bangsa Arab menyifati

hari-hari sulit dengan c7fA-ffo2j#/ toanj ang) dan hari-hari bahagia dengan

cz/ gas for (pendek).

Menurutpendapatyanglain,padafimanAllahituterdapatkata

yangdidahulukandandiakhirkan.MaknafirmanAllahituadalin:Seorang

pemintatelahmemintaacedatangan)adzabyangpastiteljadibagiorang-
orang kafir, yang tiada seorang pun dapat menolaknya dari Allah, pada

hari yang kadamya 50.000 tahun, dimana para malaikat dan Ar-Rub

(Jibril)naikuntukmenchadap-Nya.

Pendapat ini merupakan makna firman Allah yang telah kami

pilih,danyangmemberikantaufikadalahAllah.



FirmanAnch:

©6~j'd+'j©i'A#T,'4'3i;.rffj©¢*ifari`c
``Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang balk.

Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh
(mustahil). Sedangkan Kami memandangnya dekat

/m##g4I.# fer/.adl). " (Qs. AI Ma'aarij [70] : 5-7)

FimanAllahra'aJa,®'Slefi!;i;i-6"h4afa6ersa6arfafr
haJ#w deJ¢gr# Sarbar }Ja#g bar.4 " yakni atas gangguan kaummu.

Sabaryangbaikadalahyangtiadakegundahandidalamnyadan

tiadapulapengadunkepadaselainAllab.Menurutsatupendapat,sabar

yangbaikadalahseseorangtertimpamusibahdikalangansuatukaum,
nanunidentitasnyatidakdiketaliuisebagaiorangyangterkenamusibah.
Maknadaridefinisitersebuthanpirsama.

IbnuZaidberkata,"Ayattersebuttelahdinasalcholehayat-ayat

pedang(ayat-ayatyangmenganjurkanuntukmemerangiorang-orang
kafil)."

Firman Allah  ro 'a/a,  ® l'|e*T rfu~rfe' .rf|  "Sesw#ggchnya
mereka memandang siksaaan  itu jauh  (mustahil). "  Mcksndnya.,

pendudukMckkch®adasaatitu)memandangbahwaadzabnerakaitu
jauh,sebabmerekatidckpercayakepadanya.Merekamemandangnya
jauh karena mereka seolah-olah menganggapnya mustahil. Hal itu
sebagaimanaengkauberkatakepadaorangyangengkaudebat,"Irijaul
dan tidak akan teljadi. "

Menuntsatupendapat,merekamenganggaphariinimasihjauh,
'd}'j"Sedr#ghaKan!.mema#dr#gny¢,"yaknimengetahuinya.Sebab
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pandanganituterkaitdengansesuatuyangada.Halirisepertiucapanmu:
Asy-Syafi'i yaraa fii hadzihi al mas`alati  kadza wa hadza (Sya;fr'.1

memandang anu dan anu dalam masalah ini). "

FirmanAIlah:

fj©rd~glc£T6jfj©#.~g:-i=£jT6j#f3£~
t=

©L€i±ELS
``Pada hart ketika langit rmenjadi seperti luluhan

perak. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu
(yang berterbangan). Dan tidak ada seorang teman

akrabpun menany akan temannya."
(Qs. AI Ma'aarij  [70]: 8-10)

FirmanA11ahra'crJa,#.-6:-i:£JT6j3'f3!r"PadafrarJ.fefJ.fa
langit mertyadi seperti luluhan perak. " Aamil ba.gil 1a:fuzh '¢± a,da.Iah

lafazh ±`3. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: i}Z  +lis®'   dy;  a£
"Adzab menimpa mereka pada hari. "

•     Menurut satu pendapat,  amJ.I./-nya.adalah lafazh  'dj'  atau

lafazh-++:iJ€;j;"Sec7erngmerehasa/7.#gmemcr#da#g."(Qs.AIMa'aarij

[70]:11).Atau,lafazhi32Titumenjadiboc7a/darilafazhtfj.
EZ

£4/A4wA/adalahminyakjelantahdah(minyak)yangkeruhan.

Ini menurut pendapat Ibnu Abbas  dan yang  lainnya.  Namun lbnu
Mas'udberkata,"4/"zifa/adalahlelehantimah,tembagadanperck."

Mujahidberkata,"(Allahberfiman):ja.-g,yaknisepertitetesan
darah dan nanah." Hal ihi sudah dijelaskan dalam surah Ad-Dukhaan
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danAIKchfi.148

Fiman Allah ra'a/a,  ©gd-`f 8\€£jT 3i£`j  "Da# g«»%»g-

gunungmertyadisepertibululyangberterbangan),"yalmisepertibuha
yangdicelup.Buluyangbelumdiceluptidakdisebutri+jl.

AIHasanberkata,"(Allahberfirman:)®¢j3j.`gJt€£i6j±'j
`Dan gunung-gunung mekyadi seperti bulu (yang berterbangan),' ham

;arlt adalah bulu yang berwama merah. Ia adalah bulu yang paling
leribut"

Menurutsatupendapat,jwladalahbuluyangberwama-wami.
Gunung-gunungdisamakandengan6uluyangberwanra-waniini,karena

sana-sanamemilikibanyckwarna.MaknafimanAllchituadalch,bahwa

gunung-gunungitumenjadilemahsetelahkokchdantercerai-beraisetelah
merryan.

Menutsatupendapat,pertanakaligunung-gunungituberubah
adalahmenjadipasiryangapabilabagianbawahnyadigerakkanmaka
bagianatasnyaikut-ikutan,kemudianmenjadidebuyangberterbangan,
kemudianmenjadidebuyangberterbangan.

Firman ALI\ah Tla'ala,  \=±}s£ '[}Z=±  43  ``Dan  tidak ada

seorang  teman  akrabpun menanyahan temannya, "  yakni teutang
keadaannya,karemmasing-masingmanusiasibukdengandirinyasendiri-

sendiri. Demikianlch yang dikatakan Qatadah. Hal ini sebagaimana

Allah ra 'a/a berfirman,  © fez;''C)'lf j£3±' -+€3,¢fT J±l,  "Sef7.ap
orang dari mereka pada hart itu mempunyai urusan yang cukup
menyJ.bwEfa##}ra. " (Qs. `Abasa [80] : 37)

''' Lih. Tafsir surah AI Kahfi ayat 29 dan surah Ad-Dukhaan ayat 45 .
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Menurut. satu pendapat,  (perkiraan  susunan  kalimat untuk

firmanAllahtersebutadalah):g£+±+:f>]€LJJ'Y"r7.dafrcrdofeorcz#g

teman  akrabpun  menanyakan  tentang  temannya. "  Setela.h ±fu,

huruf/.arr (b£) dibuang, dan¢ 'j./ disambungkan (maksudnya, lafazh

++ dijadikan sebagai rna/'w/ (objek)  secara langsung, tanpa
perantaraanhunfjcrrr).

97.rcr`crfokalanganmayoritasadalahU*€dengan/crffrcrfrhuruf

)"`.SementarasyaibahdanAIBazzidariAshimmembacafirmanAllah
itudengan:J'LJ:q3,dengand7zcr"mcrfrhuruf)/¢`,yaknidenganbentuk

¢'!./yangtidakdisebutkan/cr'!./-nya.]49Maksudnya,tidakadaseorang
temanakrabpunmenanyakantentangtemannya,dantidakadaseorang

saudarapunyangmenanyakantentangsaudaranya.Akantetapimasing-

masingmanusiabertanyatentanganalnyasendiri-sendiri.Padananfiman
Allahituadalahfiman-Nya,©feJ`3t=flfgr^ii`#"rz.ap-Jz.apdl.rl.
bertanggung jowab  atas  apa yang telah  diperbuatnya."  (Qs. AI
Muddatstsir [78] : 38)

FirmanAIIah:

©3±i€}+lifjpc,trij'}'i*.T3i;L®rfr+r#;
ul3fty.tit+j©?.£c±`T33Lij©3±fB+3==J+i

E=

©gr;`+gci

]49gz.rcr`aAinimerupakangz.rcr`czAyangmutawatir.Halinisebagaimanadijelaskan

dalal[\TlaqribAn-Naayr,h.\83danA114na'(2n92).



``Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin_kflla¥

sekiranya dia doipat menebus (dirinya) dart adzab hart
itu dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya..

Dan-kaumfamilinyayangmelindunginya(didunia).
Dan orang-orang di alas bumi seluruhnya, kemudian

(menghara[pkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya."
(Qs. AI Ma'aarii [70]:  11-14)

F±rrrLaLn ALlla.h  Ta 'ala,  .*i:fa=±   "Sedang  mereka  sating

7"e/!.frcrf."Maksudnya,merekadapatmelihatorang-orangitu.Padahari

kianatkelak,tidakadaseorangmakhlukpunkecualidiaberadadihadapan

sahal)atnya,baikjinmaupunmanusia.Seseorangdapatmelihatayahnya,

saudaranya,kerabatnya,familinya,nanundiatidakbertanyaatanberbicara
kepadamereka,karermmasing-masingorangsibukdengandirinyasendiri-

sendiri.

IbnuAbbasberkata,"Merekasalingmengenalsesaat,lalusetelah

itumerekatidaklagisalingmengenal."

Padabeberapariwayatdinyatakanbchwaorang-orangyangada

padaharikianatakanlaridariorang-orangyangmerekakenal,karena
takutakankezhalimanyangpemahmerekaperbuat.

IbnuAbbasjugaberkata,"(Allahberfirman):.ti:ij:fa€5;`Sedr#g

"ereha Scr/I.7.g  me/i.facrf, '  yakni  satu  sama  lain  saling  melihat  dan

merekapunsalingmengenal.Setelahitu,satusamalainsalingmelarikan

diri. " Jika berdasarkan kepada pendapat ini, d¢crmJ.r yang terdapat

pada lafazh .rf:;;fa;:; ditujukan kepada orang-orang kafir, sementara
huruf(foa`dan)m].in-nyaditujukankepadakarib-kerabat(mereka).

Mujahidberkata,"Allalimembuntorang-orangyangberiman

dapatmelihatorang-orangkafirpadaharikianatkelck."Jikaberdasarkah



kepadapendapatini,c}ha7»7.ryangterdapatpadalafach.+±'iJfajj'ditujukan

kepada orang-orang yang beriman, sementara huruf *a ` dan mimnya

ditujukankepadaorang-orangkafir."

Ibnu Zaid berkata, "Makna (firman Allah itu adalah): Allah
membuat orang-orang kafir yang berada di nercka dapat melihat orang-

orang yang menyesatkan mereka di dunia." Jika berdasarkan kepada

pendapatini,makac}foamz.ryangterdapatpadalafazh.ti:rfe'ditujukan
kepada orang-orang yang mengikuti, sementara huruf Aa ` dan mimnya

ditujukankepadaorang-orangyangdiikuti.

Menurut  satu pendapat,  maksud firman Allah itu adalah:

Allah membuat  orang yang teraniaya  dapat melihat  orang yang
menganiayanya, dan orang yang terbunuh dapat melihat orang yang

menbumtrya.

Menurutpendapatyanglain,firmanAllah:.++:|j;£=€kembali
kepadaparamalaikat.Maksudnya,merekamengetahuikeadaanmanusia,
lalu mereka menggiring masing-masing kelompok ke tempat yang

pantasbaginya.

FimanAllahitutelahsempumapadafiman-Nya:.++rij;i;;'.
SetelahituAllahberfirman,i:±:jlfi6j'"Oxngfa#rj»g7.„"maksudnya
orang-orangkafirituberangan-angan,*3!'t+li;;3¥,+=±J'"Ka/a„
sekiranya  dia  dapat  menebus  (dirinya)  dari  adzab  hart  itu."
Maksudnya dari  adzab neraka Jahanani  dengan orang yang paling
berharga baginya di dunia. Yaitu karib-kerabatnya, namun dia tidak
dapatmelakukanit`|SetelahituAllchmengingatkanmereka`(ckansaudara

;a:dfiaTo]:I;one;::a#:in,=ma,.#:eyr:=#:.®±£±j„,;:::
me/z.»drng;.»)/a, "  yakni  yang  membelanya.  Demikianlah  yang
dikatakanMujahiddanmnuzaid.

?i,t   `



Imam  Malik  berkata,  "(Maksudnya),  ibunya yang  telah

mehdidiknya."DemikianlahyangdiriwayatkanolehAIMawardi.Hal

itujugadiriwayatkanolehAsyhabdarilmamMalik.

Abu Ubaidah berkata, "j4 //¢fAz.z./a* itu bukanlah cr/ gab!.I./aft

¢abilah).„

Tsa'lab  berkata,  "j4/ /crsfoi.z./aft  adalah  nenek  moyangnya

yangpalingdekat."

AI Mubarrad berkata, "4 //crs¢J.I./cr% adalah botongan anggota

tubuh.  4/ /clffaz.I./crA  itu  bukanlah  a/  gabj.z./crfo  (kabilah).  Keturunan

seseorang disebut Fasfai.i./cr¢-nya, karena mereka diidentikan sebagai

bagian darinya." Pembahasan mengenai kata cr/ gcrbJ.I./crJ dan yang

laimyatelahdijelaskandalansurahAIHujuraat.

Dalam hal ini terdapat sebuah masalah, yaitu jika seseorang

memberikankekhususankepada/crsfri.I./cr¢-nyaataumemberikanwasiat

hanya  kepada /asfoz.i./cr-fo-nya,  barangsiapa  yang  menganut  makna

/c7sfoz.I./crfr yang umum, dia akan membawa kekhususan dan wasiat itu .
kepada a/ af);I.J.r¢fa (keluarga).  Sementara yang menganut makna a/

/crsfoj./Jchyangkhusus,diamembawanyahanyakepadabapak-bapaknya,

yangdekatkemudianyangpalingdekat.Namunpendapatyangpertama
lebihbanyakdikemukakanolehparaulana.Wrcr//afa#cr'/crm.

Makna  3+.jf  adalah yang membela dan menganankannya

dariketakutan,jikaadaketakutanyangmenimpanya.

FirmanAllchra'¢/cr,lfful3£iFTjJj"Dcr#oroj7g-oro#gd!.
cJfdJ bg/mJ. se/#rwA#);cr. " Maksudnya, dia berangan-angan seandainya

diabisaditebusolehmereka,niscayadiaakanmengorbankanmereka.

9± `ti  " Kemudian  (mengharapkan) tebusan` itu dapat
me#}Je/amaffa##}Ja, " yakni  (dia mengharapkan) tebusan itu dapat



membebaskannya. Jika demikian, maka adanya kata yang disimpan

ini  merupakan sebuah .kehanisan.  Contohnya adalah fiman Allah

Ta'ala:  '3=jj i'£{fi  ``Sesungguhnya perbuatan yang  semacam  itu

crda/aA  szja/#  fe/crsz.4cr#. "  (Qs.  AI An'aam  [6]:  121).  Maksudnya,

Si-£l'  ii?i  bb  "Dan jika  dia  memakannya  (sesuatu  yang  tidak
dis;butkan 'nama Allah kepadanya),  maka  itu merupakan  sebuah

kefasikan."

MenurutsatupendapatfimanAIlahra'a/a,i2i4.Ti6±`"Cha#g
hagiv7.#g7.J7,"menghendakiadanyajawabanyangmenggunakanhuruf/cr`

baginya.ContohnyaadalahfimanAllchra'a/a,6jfaijJfi:J`bi6
"Maka  mereka menginginkan  supaya  kamu  bersikap  lunak lalu

mereka bersikap lunak (pula kepadamu). "  (Qs. AI Qa.lam [68|.. 9).

JawabanuntukfirmanAllahituadalchfirman-Nya,3e3L¥'£"`Kem«dJ.a#

(mengharapkan)tebusanitudapatmenyelamatkannya,"sefoah;h\aifach

i:.  itu merupakan huruf j4f#a/  Maksudnya,  orang kafir itu ingin
kalau sekiranya dia dapat menebus  dirinya (dari adzab pada hari

`  i`tu), maka kemudian tebusan dapat menyelamatkan dirinya.

Fimaniun:

©j#'ji3SfJ;1J;i3'©dsjiijj-£i;r©t?~+€j4~#
©G3€6a3

``Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah

apt yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang
memanggil orang yang membelakang dan yqit.g berpaling

(dart agana). Serta mengumpulkan a.arta bendo) lalu
menyz.J»po»»]Jo. " (Qs. A] Ma'aarij [70]: 15-18)
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Firma.n A:HeLh  Ta'ala,  ~se   "Sekali-kali  tidak  dapat,"

pembahasan mengenai lafazh  ~j#  ini telah dipaparkan pada uraian
terdahulu, dan bahwa ia mengandung makna \£> (sesungguhnya) dan

makna 'Y (tidak).* Pada ayat ini, lafazh ~;g itu mengandung salah satu

dariduakemungkinan:jikaiamengandungmakna\±>(sesungguhnya),

makafirmanAllah(sebelumnya)sempumapadalafach:;e3`;;.Tapijikaia

mengandungmakna'¥(tidak),makafimanAllah(sebelumnya)sempuma

padalafazh';gini.Maksudnya,/i.dcrz¢ha#cJap¢/me7t)/e/crmcrfha77#);a
dcrrz.  acJzab j4//aA  febwsa#  I.f#.  Setelah  itu Allah berfirman,  igiv` 41
``Sesungguhnyanerakaituadalahapiyangbergejolak`"Mcksndrtya.,

itu adalah neraka Jaharmam. Yakni, apinya menyala-nyala. Contohnya

adalah  firman Allah  ra'aJa..  ©:ji3` 13U';#3iif6   "A%aL  Kamj.
memperingathan kamu dengan neraha yang menyala-nyala. "  (Qs.

Al-Lail [98]: 14)

Lafazh  j2j'  itu  diambil  dari  ji=|i.  J/fz.zAczc7`  api  adalah

kobarannya, dan fcr/craz*zfe!. api adalah kobarannya.

Menurut asal lafazh  ufj' adalah ]afj', yakni terus-menerus,
karena kekalnya adzab. Setelah itu, salah satu dari dua huruf zbcr` itu

ditukarkankepadahunfa/zJ;sehinggajadilahJi}'.

Menurut satu pendapat,  rij'  adalah  salah  satu tingkatan
neraka.  Ia  adalah  !.sr."  "cr 'rz/czJz  mci `a#crfs,  sehingga  tidak  dapat

menerimatanwh.

FirmanAllahr¢'a/a,c5ji|j}£|jJr"yangme#gc/wp¢Jha#4#/Jt
4epcI/cr. " Abu Ja'far, Syaibah, Nafi', Ashim pada riwayat Abu Bakar

• Jika digabungkan, maka makna lafazh Acl//a itu menjadi: See"7fggz/4»)Ja fz.dcr*

atan sehali-kali  tidak. Penes.I.



darinya,AIA'masy,AbuAmru,Hamzah,danAIKisa`imembacafiman

Allahitudengan:kl3J,yaknidenganrafa'.SementaraAbuAmrudari

AshimmembacafirmanAllahitudengan:£|;',yaknidengan#asAab.
Barangsiapayangmerafa'kanlafazhisi3fitu,diamemilikilimaalasan.

I. `          Menjadikanlafazh ufj' sebagaikhabarlafach 3!, danlafach isli`

dirafa'kan  dengan  menyembunyikan  I;fazh  i.  Jika
beradasarkan kepada alasan ini, maka clan dianggap baik bila
mewgqflcangz.ra`chpadalafazh.±}`.

Menjadikan lafazh jj' dan lafazh isii` sebagai dua khabar
®

lafazh  ®!,  sebagaimana  engkau berkata:  J##aAw  t4a/g#

mukhaa;himun  (sesungguhnya dia adalah makhluk yang
memusuhi).

Menjadikan  lafazh  k|}`  sebagai  bcrda/ bagi  lafazp  jfj',
sementaralafazhjj'itumerupakanftcharbagilafazh®!.

Menjadikanlafazhufal'sebagaibadi/®engganti)darilsi=i!,
sedangkanlafazhis|}`menjadiftchar5!..

Menjadikand*crm!.r(kataganti)padalafazh+f!untukkisah,
sementaralafachri}'menjadim"A/adr`danlafazhisi3fmenjadi

Afrabar-nya. Kalimat yang terdiri dari in"A/czdcz ` dan ftc76ar ini
I,

berada posisi rafa'  karena menjadi *facrbcrr bagi  lafazh  ®!.

Maknanya, sesungguhnya kisah dan kabar (tentang neraka)
adalah  (bahwa)  api  yang  menyala  adalah  yang  dapat
mengelupaskankulitkepala.

Barangsiapa yang me#crsAabkan lafazh  fei}r,  maka  akan
dianggap  baik  baginya bila dia  mewagaLflcan g7.ra `aA  pada  lafazh

;jj'. Lafazh  £S'  ini di»asAabkan karena diputuskan dari lafazh
{jj',jikaiaadalahz.s7.m»ab.rch(indefinitiDyangbersanbungdengan



is7.in rna 'r]Jz7A (definitiD.

Bolehjugame»ashabkanlafach£|;'inikarenamenjadikannya
sebagai Aaa/ yang diberikan /awkid ®enguatan), sebagaimana Allah
berfuman..63±:±;di|'j;:i)"SedangAIQur`anituadalaha[itab)yang
faa*,. }Jang membe#arfa#. "  (Qs. AI  Baqarah  [2]:  91).  Boleh juga

me#asAabkanlafach€|}'inidenganmalmabahwaapiitumenggelegak
saatmengelupaskanQnilitkepala),yaknipadasaatiamengelupaskankulit

kepala.j4amf./padanyaadalalmalmapenggelegakanyangditunjukkan

olehfirmanAIlchitu

Boleh juga menasAabkan lafazh f |}` karena menjadi Aaa/,

yakni kondisi bagi orang-orang yang mendustakan berita tentang
pengelupasankulitkepalaolehapiitu.BolehjugamenasAabkanlafazh
f |}' karena diputus (dari kalimat sebelumnya). Contohnya engkau
be;Ik;aha:. Marartu bizaidin al ` aaqila al f aadhila (aku bertemu dengan
Zaid yang  berakal  lagi  mulia). Dengan dehikian, unnir nashab
lalwhfi}'inipunadalinaalasan.

[4S)J-fyarwaa adalah j amak dari fyawach, yaitu kulit kepala.

AIA'asyiberkata,

iA3£ ff rfe rf   3`eiff tic
" Qutailah berkata, `Mengapa dia?

Sesungguhnya kulit kepalanya telah dipenwhi uban'. ''ls®

Dalam kitab i4sA-SAz.AAaA dinyatakan,  any-tya.4iaa adalah

lso Bait in± terte\aL dallal\[\ Ash-Shihhah (Lisan Al `Arab {eutri= Syawady, Mofaz AI

Qur`an(21269`,I;afisirAIMawardi(619I),TrfeirlbnuAthtyah(16l\TZ),AIBahTAI
Muhith (81330 , dan Fath AI Qadir (514\3 .



jamakdarisj;cm;craA,yaitukulitkepala..4s);-q)/owcrcrjugaberartikedua
tangan,keduakakidankepalamanusia,sertasemuaanggotatubuhyang

bukan merupakan tempat untuk melakukan pembunuhan. Dikatakan:
Ramaahu  faaswaahu   (dia  membidiknya,  namun  dia  tidak
me#geJ¢crJ.#)/aJ,  jika  dia tidak  mengenai  anggota tubuh yang  dapat

menimbulkankematian.

I   AIA'asyi berkata,

L€ip c£ .rfe rf    3'[ iie' ®d'j
" Qutailah berkata, `Mengapa dia?

Sesungguhnya kulit kepalanya telah dipenuhi uban. ''\5\

Abu Ubaid berkata, "Bait itu disenandungkan oleh Abu AI
KhaththabAkhfasykepadaAbuAmniAIAla,laluAbuAmniAIAlaberkata
kepadanya, `Engkau telah salah membaca. Sesungguhnya yang benar
adalah. saraaJ"fr2f (bukan ryc"/acrfuA"J, yakni sekitar (kepala)nya. Abu

AI Khaththab diam. Setelah itu, Abu AI Khaththal] berkata, `Melainkan

dialah(AbuAmrubinAIAla)yangsalahmembaca.Sesunggguhnyayang

benar adalah s)Jan;craf"Az/. "

ftyawaa  a/ frfaaj./ adalah  keempat  kaki  kuda.  Sebab  kuda
disebut juga: .4b/ as)/-s);owoa (yang besarthokoh kakinya). Namun

kata4s}J-S};c";acrinitidakdapatdigunakanrintuk(kulit)kepalakuda,

sebabmerekamenyifatikudadengancair/pipihkeduapipinyadanleher
wajahnya,yaitubagiannyayanglembut.

]5t Bait ini tertera dalam i4sA-SA7"ch (£isan i4/ `J4ra6 (entri: fyawaaJ, "a/.ae 4/

Qur`an(21269),TlaifsirAIMowardi(6193),I;aifsirlbnuAthtyah(161112;),AIBahrAI
Muhith (81330). dan Fath AI Qadir (S1413).
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4S);-rycrwaajugaberartikotoranharta.4s);-ryow;crcrpunberarti

sesuatuyanghinalagisepele.

Tsabit AI Bunani  dan AI Hasan mengatakan,  tsjiljfl3
"ya#gme#ge/apasha#haJz+kepa/cr,"yaknikemuliaanwajahnya.

AbuAIAliyahberkata,"Keindahanwajahnya."

Qatadchberkata,"Kemuliaanrupadananggotatubuhnya."

Adh-Dhahhak berkata, "Melepaskan daging dan kulit dati

tulang,hinggatidakadayangtersisasedikitpun."

AI Kisa` i berkata, "Itu adalah persendian."

Sebagianimanberkata,"Ituadalahkakidankulit."

Abushalihberkata,"Ujung-ujungduntangandandunkaki."

AIHasanjugaberkata,"J4ry-Syc";aaadalahkepala."

FirmanAllahr4'a/a,j3}`jjf3f6:i,;Jj'"ya#gmemanggJ./ora#gyang
membelakang dan yang berpaling (dari agama). " Mcksndnyai, apt

yang berkobar itu memanggil orang yang membelakang di dunia dari
ketaatan terhadap Allah dan bexpaling dari keimanan. Panggilannya
adalah mengatakan,  "Kemarilah wahai musyrik, kemarilah wahai
kafir

IbnuAbbasberkata,"Apiyangberkobaritumemanggilnama

orang-orangkafrdanmunafikdenganlidahyangfasih:kemarilahwahai
kafir,kemarilchwahalmunafik.Setelahitu,apiyangberkobaritumenelan

merekasepertiburungmenelanbiji-bijian."

Tsa'labberkata,"(Allaliberfiman):1j;ij',yaknimembinasakan.

Ora]ngA][a;tobedsa:1a:.Da'aakallaha(semogaAllahmembinasakanmu)."

AIKhalilberkata,"Sesungguhnyapanggilanitubukanlahseperti

panggilanfemar!./ch.Akantetapipanggilanapiyangberkobarituadalah

•+2+t?J`



kemanpuannyauntukmengadzabmereka."

Menurutsatupendapat,yangmemanggiladalahparapenjaga
neraka. Seruan mereka itu diidhafatkan kepada api yang berkobar.

Menurut pendapat yang lain, itu meru'pakan sebuah kiasan.
Maksudnya, tempat kembali orang yang membelakang dan bexpaling

adalahkedalanapiyangberkobar,sehinggaseolah-olahapiitumemanggr

mereka.

Menurut saya (AI Qurthubi), pendapat yang pertama adalah
hakikat,sebagaimanayangtelahdijelaskanmelaluiayat-ayatAIQur`an

danhadits-haditsyangSAch7.A.

AI Qusyairi berkata, "Panggilan api yang berkobar itu adalah

dengan diciptakannya kehidupan padanya, pada saat dia melakukan

panggilan.Kelckhal-halyangluarbiasaakanbanyakteljadi."

Fir"n AIlah Tla 'ala,  a T:±;)f6 €±S  ``Serta mengumpulkan

froarta benda) lalu menyimpannya. " MaksndnyaL aLdalah orang yang
mengumpulkanhartabendadanmenempatkannyadiwadahnya,namun
dia tidak menunaikan hak Allah dari harta tersebut, sehingga dia pun
menjadiorangyangbanyaktidckmenunaikanhakAIlch.

AIHakanberkata:AbdullahbinUkaimtidakdapatmemelihara
kesantunarmya,  dan dia berkata: Aku mendengar Allah berfirman:

®T:ifa'€±    "Serta    mengumpulkan    (harta   benda)    lalu
menyimparmya."

:Ji.i.



Firmanianal:

'i£;ls~5©GjjijiJT'+£:lij©GJi6}i6L=s¥T3j

©GJ2#J
"S esungguhreya manusia diciptakan bersif at keluh

kesch lagi kihir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh
kesah, dan o[pabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir."

(Qs. AI Ma'aarij [70]: 19-21)

Firman Allah  ra 'aJa,  GJfai 6L±¥7a4   "Sesw#ggch#}Ja
manusia diciptakan bersifat  keluh kesah lagi kikir. " McksndnyE\
adalah  orang-orang  kafir.  Pendapat  ini  diriwayatkan  dari Adh-
Dhahhak.

j4/ha/a'menurutbahasaadalahsangatkikirdansangatbun]k
lagi  sangat  keji  kegelisahannya.  Demikian pula  pendapat  yang
dikemukakan oleh Qatadch, Muj ahid dan yang lainnya. (Dikatakan) :
Hali 'a yahla 'u fahuwa haali 'un dan haluu 'un, girma, rnenNI\:3ii]alcan

mdrseringgelisch.

MaknafimanAllahituadalch,bahwamanusiaitutidckdapat
bersabar,baikataskebaikanmaupunkeburckan,sehinggadiamelakukan
sesuatuyangtidcksemestinyapadakebaikandankeburukanitu.

Ikrimalberkata,"|H/ha/a)adalchkegelisahan."

Adh-Dhahhak berkata, "4/ Aa/"ef ' adalah oring yang tidck

pemah kenyang,  sedangkan a/ ma»"« ' adalah orang yang apabila
mendapatkan harta maka dia tidak menunaikan hck Allah dari harta
ifu„

:i,5 ++



IbnuKaisanberkata,"Allahmenciptakanmanusiamencintai

sesuatuyangdapatmembahagiakandanmemuaskannya,dandiaakan

lari dari sesuatu yang tidak disukai dan dibencinya. Setelah itu, Allah

memerintahkannya untuk beribadah yaitu dengan menginfakkan apa

yangdicintainnyadanbersabaratassesuatuyangtidakdisukainya."

Abu Ubaidah berkata,  "A/. ¢¢/## ' adalah orang yang jika
mendapatkan kebaikan maka  dia tidak  akan  bersyukur,  dan jika

mendapatkan kemudharatan maka dia tidak akan bersabar." Seperti
itulahyangdikatakanTsa'lab.

Tsa'labjugaberkata,"SesungguhnyaAllahtelalmenafsirkan
cr/ %crha ',  yaitu .orang yang jika mendapatkan keburukan maka dia

nampaksangatgelisah,tapijikadiamendapatkankebaikanmakadia
kikirdantidakmemberikannyakepadamanusialain."

Nabi SAW bersabda,

a,ci#J8,ti¥rao,#iG*
"Seburuk-buruksifatyangdiberikankepadaseoranghamba

adalah  sifat  hikir yang gelisah dan  sifat penahat yang
sangat.»i52

0Iang Ara,h beirata,, .`Naaqatun hilwaa 'atun a:an hilwaa 'un

(untayangcepatberialannyalagiringan)."

LafazhGjj;(keluhkesah)clanG;:(kikir)adalahduasifat

ha{t5j2n;:bcdoap:taiu::I::h:ck!£:gt¥j:ycka:j]t(usj:a::epnckck:t)mya:n£Sd¥:t'pseen°c]::-o°tLi
Yangdimaksuddarinyaadalchide-ideyangterbersitpadadirinyadanlemahhatinya
ketika merasa takut. Demikianlah, dan hadits ini tertera dalam .4»-JVI.AayaA karya
IbnuA]Atsir(2/62).



bagi  lafazh  GJi,  namun  dengan catatan  harus  diniatkan untuk
mendahulukankeduanyasebelumlafazhl;j.

Menurut  satu  pendapat,  keduanya  adalah  4facrbar  bagi
lafal oC' yang disinpan.

FinanAl]ah:

~j><,.?dTB©6;;,T5.rig.;i£.+ir,tl7©giv-7{!

4336j,+-2;:a.,jfTB©.f2;i:jTB]€,-un:©'+i;:3;-dei;i
•r¥+3+Ii;3!©6;±i:r¥|5?li£Jri6t-~tllB©g£,iJt

;#'j3fgffj©6+£jE=.r#jj4,±dr.,tldTB©p;3[#
di,,;;Tjjj±T®ij©ieJ;#'rff,¢-ffif

t=

©6;.ji+,+i;j.+i:;i±:qiri~dlB©aujL£.T3£ip'bfc
rfet£.rT+fug;iJ-,tltB©6*,~6.rf,'irferiJ~,dtB

©6j£*jqu-bf®
"Kecuali orang-orang yarlg mengerjoLkan shalat, yang

mereka itu tetap mengerjakan shalatrtya, dan orang-orang `
yang dalam hartanya teTsedia bagian tertentu, bagi orang
(miskin) yartg meminta dan orang yang tidak mempunyai

apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang
mempercayai hart pembalqLsan, dan orang-oTang yang takut

terhadap adzab TuhannycL Karena sesungguhnya adzab
Tuhan mereka tidak dapat orang meTasa amen (daTi



kedatangannya). Dan orang-orang yang memelihara
kemaluannya, kecuali terhadq[p istri-istri mereka atau
budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhrtya

mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari
yang di\balik itu, maka meTeka itulah orang-orang yang

melampaui batas. Dare orang-orang yang memelihotra
amo::::ay=nagn#e%%:tdk`ap:kkueLs%)tadnareny#are:a:r:nagn.°orraann8=

yang memelihara shalatnya. Mereka itu (kekal) di surga
lagi dimuliakan. " {Qs. AI Ma'z-z\r±i [70|.. 22-3S

FirmanAIlahTa'ala,'€SflH4}"Kecualiorang-orangyang
me»ger/.clam sAcrhaf, " menunj ukkan bahwa fiman Allah sebelumnya
adalch tentang orang-orang kafir. Sebab a/ z.»Lsaa7f /ma7Iasz'a/ adalch /$7.in

/j.us. Dalil atas hal ini adalah adanya i.sfi.ts#a`  ®engecualian) yang
menyrfuya.ContohnyaadalchfirmanAllahra'a7a,®;iulJ`dL=i¥f6¢
\f:-l'. 'c*S-€l,  "Sesu;gguhnya  manusia  itu  be;i:a-r-be-=a;  d:I;;
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. " (Qs. AI ` Asia E103|..

2-3)

An-Nakha'iberkata,"Yangdimaksuddengan£SJ=£ffadalch
orang-orangyangmenunaikanshalatfardhu."

Ibnu Mas'ud berkata,  "(Yang dimaksud dengan  {Jj=ilf
adalah) orang-orang yang menunaikan shalat pada waktunya. Adapun
meninggalkanshalat,itumerupakapsebuahtindakkekafiran."

Menuntsatupendapat,yangdimaksuddengangiv.tadalch
E2

panschabat.
`-     Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan €jJ1£j7

rl

adalahorang-orangyangberinansecaraumum.Sebabmerekaakandapat
mengatasikegelisahanmerekadengankepercayaandankeyakinanmereka

•-?i+/++i-



-terhadapTulanmereka.

FirmanAllahra'ard,b;;,TS-rT+±J;;j£.+dr,ull"ya#gmereha
I.f" fefcrp me/?ger/.¢*cr# sfocr/crf7!)/cr, " yakni pada waktunya. Aqabah bin

Amir berkata, "Mereka adalah orang-orang yang apabila menunaikan

shalat,makamerekatidakmelirikkekanandankekiri.''Sebabclt7-cJcrcr`i.in

adalahorangyangdian/tenang.Contohnyaadalah(kalimat):

f::rull 5ul i ,J}®l f car
a

"Beliau melarang  buang  air  kecil  di  air yang  diam."

Mkasudnya,tidakmengalir.

Ibnu Juraij dan AI Hasan mengatakan, mereka adalah orang-

orangyangbanyckmengeriakanshalatsunah.

FimanAllahr¢'a/a,'f#3;.d';f~j,</.P`TB"Da#orang-
orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, " malksndnyal

adalah zakat wajib. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan

Ibnu Sirin.

Muj ahid berkata, "Selain zakat."

AlibinAbiThalhahmengutipdarilbnuAbbas:membinahubungan

silaturahimdanmenanggungsemuaorang.Namunpendapatyangperfama

toendapatyangmenyatakanbahwayangdimaksudadalahzakatwajib)
adalahpendapatyanglebihsAafaz.%.SebabAllahmenyifati8;@agian)

denganiJi:(tertentu).Sementaraselainzakatitutidakditentukan,clan
tetapitergantungpadakeperluan,danhaliniterkadangbisabanyakdan

terkadang pula bisa sedikit.

Firman Allah ra 'cr/a, 4#.Tj,tie-mJ:  "Bagz. o7.ang /mj.£frr.#J

yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak
ma# me"J.#fcrJ. " Firman Allah ini sudah dibahas pada tafsir surah Adz-



Dzaariyyaat.i53

Firman Allah ra 'aJa,  gi,iJ74;± 6J;,|ij'&,jlfB  "Dam ora#g-
orang  yang  mempercayai  hari  pembalasan, "  rnkaLsndnya. ha;I.\

pembalasan, yaitu hari kiamat. Pembahasan mengenai hal ini sudah
dijelaskanpadatafsirsurahAIFaatihah.

Firman Allah ra 'a/a,  6;j+: r±)?li;i; + de,illB  "Da»
orang-orang yang takut terhadap adzab Tuharmya, " "cksndnyalyaini8
takut.

9;I::af .r£££+li3`o}  "Karena sesungguhnya adzab Tuhan
mereka tidak dapat orang merasa amen (dart kedatangannya) . " Thirm

Abbasberkata,"Bagiorangyingmenyekutukan(Allah)ataumendustakan

paraNabi-Nya."

Menurut satu pendapat, tidak ada seorang pun yang anan
darinya. 0leh karena itulah setiap orang wajib untuk takut kepadanya.

FimanAIlahra'a/a,

#-rf`,¢#.ifj£G3f+i#ij3f¢{!®6#±ii##,jS,tltB
au3co.7fap`b£6di,.i;ijjrfeT9*©inJ;

" Dan orang-orang yang memelihara kemaluarmya, kecuali terhadap

istri-istri  mereka  atau  budak-budak yang  mereka  miliki  maha
sesungguhnya mereha  dalam  hal  ini  tiada  tercela.  Barangsiapa
mencari yang di balik itu,  maka mereka itulah orang-orang yang
me/ampa«7. bafcrs. " Fiman Allah ini sudah dijelaskan pada sural (AI

Mu`min:\mL)..®'ofi3=H€9ii3"Sesungguhnyaberuntunglahorang-
ora#g}Ia»g berz.maw. " (Qs. AI Mu`minuun [23] : I )

15' Lih. Tafsir surah Adz-Dzanriyyaat ayat 19.
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Firman Allah  ra 'aJa,  6;I f9,TL6Fj.+f=q i J-,tlt5  "Da#
orang-orangyangmemeliharaamanat-amanat(yangdipikulnya)dan

/.a#j!.#);a. " Firman Allah ini pun' sudah dijelaskan pada pembahasan
terdahulu

FirmanAllahra'aJcr,6;;,-6.rf,'ifi±+6?.,tltB"Danorang-
ora#g );any memberJ.facm  *escrdsz.cr77ri)/a, "  kepada orang yang  wajib

menerimanya, baik orang dekat maupun orang yang jauh.  Mereka
memberikan kesaksiannya  itu  di  depan hakim  dan mereka tidak

menyembunyikannya  atau  merubahnya.  Pembahasan  mengenai

kesaksian  dan berbagai  hukumnya  sudah  dipaparkan dalam tafsir

surahAIBaqarah.154

IbnuAbbasberkata,".rf,`irfe`fesodsz.a#nya,'bahwaAllahitu
Esa,tiadasekutubagi-Nya,danMuhanmadadalahhambadanutusan-
Nya."

FimanAllahitudib:capuladengan:+j=;`G9ndengankatayang

berbentck tunggal. gJ.ra `ch ini adalah g!.rcr `cJ¢ Ibnu Katsir dan Ibnu

Mhishin.i55

Dengan  demikian,  lafazh  a/  amaa#afo  adalah  i.sJ.in /.I.#s

dimanaamanah-ananahaganatermasukkedalamnya.Sebabsyari'at-
syari'at  adalah  amanah  yang  dibebankan Allah kepada hamba-
hanba-Nya.Termasukpulakedalarmyaamanah-ananahmanusia,yaitu
titipan. Semua ini sudah dijelaskan secara lengkap dalan surah An-

Nisaa`.156

154 Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 283 .
155  gj.ra`crfo  dengan kata yang berbentuk tunggal  ini merupakan gl.ra`a4 yang

juga mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ragrJ'6 An-Jvaryr, h. 147.
156 Lih. Tafsir Surah An-Nisaa` , ayat 5 8.

+,25iJ



AbbasAd-Durimembaca(fimanAllchitu)dariAbuAmrudan

Ya'qubdengan:ir,`irfendengankatayangberbentckjanak.Sedangkan

yanglainmembacanyadengan:i+:S\€:i!;-yaknikatayangberbentuk
tunggal. Sebab kata yang berbentuk tunggal ini pun dapat menunaikan

maknayangterkandungdalamkatayangberbentukjanak.

Dalam  hal  ini,  biasanya  mcrsAdar  t6tap  menggunakan

bentuk tunggal, meskipun ia disandarkan kepada jamak. Contohnya

adalah    firman   Allah    rcr'o/a,    ©riiT6}2j'p`j;1FTjsf34
"Sesungguhnya  seburuk-buruk suara ialah  suara  keledai."  (Qs.

Luqmaan [3 1 ] : I 9)

AI Farra` berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa gz.ra `afr

(yang relevan)  adalah  }±,`iii3,  yakni  menggunakan  kata yang
berbentuk tunggal,  adalah  firman Allah  rc7 'cr/a,  S,:]EjjJTiJe!fB
`Dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah. '

(Qs. Ath-Thalaaq [65] : 2)"

FirmanAllahra'a/a,3pE;C£.rTTg+;j;iir,uttB"Da#ora#g-
orang );cr7}g  meme/i.¢crrcr  sAa/cr/#j;a. "  Qatadah  berkata,  "Dengan

wudhu, ruku, dan sujudnya. " Ibnu Juraij berkata, "(Mcksudnya), shalat
sunah."  Hal  ini  sudah  dijelaskan  dalapi  surah AI  Mu`minuun.t57

Dengan demikian, 4d-Dawcram  (/efap "e#g;rjaka#)  itu berbeda
de"gain al muhaofazhah foemeliharaan). Ad-dowaam yang rrLeleha
lakukan  terhadap  shalat  mereka  adalah:  mereka  memelihara

pelaksanaannya,  tidak pernah meninggalkarmya,  dan tidak pemah
pula  tersibukkan  darinya  oleh  kesibukan  apapun.  Sementara  cr/
7#w*cra/azAafa  yang  mereka  lakukan  terhadap  shalatnya  adalah:

157 Lib. Tafsir surch AI Mu`minuun, ayat 9.
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merekamenjagakesempumaanwudhunyadanjugawaktushalatnya,

melaksanakan rukun-rukun  shalatnya, menyempumakan shalatnya
denganberbagaisunahdanetikanya,sertamemeliharanyadarikegagalan

karena mendekati perbuatan dosa. Dengan demikain, ad-drwac7m itu
kembalikepadashalatitusendiri,sedangkani4/"„ha/azAchkembali
kepadakeadarmya.

FimanA»alra'ch,a;;jgp±;eflp~Bi"ekfajfuftyhaJ/
dj swnga /ag!. di.m#JI.afan. " Mcksudnya, Allah memulickan mereka
didalansurgadenganberbngaipenBhomatan.

FinanJun:

oijgrf-7e;©rferfel#-.,tlljij-,

iil jiijJof.rf;,9fTj=¥*#©dejfjdyT
fj_-#©£,©d#-C

"Mengapakah orang-orang koifiir itu bersegera datang ke
arahmu, dart kanan dan dart kiri dengan berkelompok-

kelompok? Adakah setio[p orang dart orang-orang kafir itu
ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Ko[mi ciptakan mereka
dart oipa yang mereka ketahui (all mani)."

(Qs. AI Ma'aarij  [70]: 36-39)

Firman   Allah    ra'a/cr,    6#rfeiu;#J.,tltJut
" Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu. "

AIAkhfasyberkata,"Bersegera."



Penyairt58 berkata,

£rfui 'j}#,¢`}        ii';frfe'; chfi£;
" Di Mckkah, pendndttknya, aku pernah melihat mereha,

bersegeranya kepadanya untuk mendengarhan. "

.      Makna fimapAllah itu adalah: mengapakah orapg-orang kafir
itu bersegera datang ke arahmu dan duduk di sekitamu, namun mereka
tidakmelaksanakanapayang?ngkauperintahkankepadamereka.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah: mengapakah orang-

orangkafiritubersegeramendustakanmu.

Menurut pendapat yang lain, maknanya \adalah: mengapakah

orang-orang kafir itu bersegera (datang) untuk mendengar darimu,
supayamerekadapatmenceladanmencemoohmu.

Athiyahberkata,``Orckna){ri{:adalalbelpaling."

AI Kalbi berkata, "(Malmanya) adalah memandangmu dalam
keadaanterheran-heran."

Qatadahberkata,"Q4aknanya)adalahmenuju."

Makna-makna itu hampir sama. Yalmi, mengapakah mereka
bersegera  datang  kepadamu,  memanjangkan  leher mereka,  dan
memfokuskan pandangan mereka kepadamu,  padahal  itu adalah

pandanganseorangmusuh.Lafch#itudirmhabkankarenamenjadi
haal.

]j8 Bait ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Lih. Bait ini dalam

Lisan Al `Arab (eatl.i.. Hatha 'a) .dan Tiaifsir AI Mawardi (6l-;-6)-dr:i=ri;;;-il -6;i;;r
(5/417).



Ayat ini  diturunkan tentang  semua orang munafik yang

mencemooh beliau. Mereka mendatangi beliau, nanun mereka tidak
beriman kepada beliau. Makna €j|;i adalah "fe archm". "

Firman Allah ra 'aha,  ape Jl±lTgij ¢}±p±®T¢F  "Darz. ha»a»
dandarikiridenganberkelompok-kelompok?"Males;ndrrya.,darikermn

dan dari  kiri Nabi  SAW secara terpisch-pisah dan` berkelompok-
kelompok. J# adalal kelompok yang terpisch-pisah. Demikianlal

rl

yang dikatakan oleh Abu Ubaidch.]59 Contohnya adalah hadits Nabi
SAWyangmenyatckanbahwabeliaukeluarmenujuparasahabatnya,
lalubelianmelihatmenekaberkelompok-kelompok.Beliauberfanya,

¢T;froififeiijL€c;'di€dyfdej:+I;id,a
"Mengapa  aku  lihat  kalian  berkelompok-kelompok.

Mengapa  kalian tidak berbaris sebagaimana  malaikat
berbaris di sisi Tuhannya."

Mereka bertanya,  "Bagaimana malaikat berbaris di  sisi
Tulamya?"Beliaubersabda,

¥Liialij'®j±i;i;3'j;fyi'Ljjfai'®jiif

`` Mereka menyempurnahan barisan-barisan yang oval dan

mezieAcr merapczffac7» barz.sow z'rzf. " Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslindanyanglainnya.

Penyalrberkata,

ij:jf fa 4i;;i j£    £is iSi3 :fi: iii€

ls9 Lih. "a/.4z A/ gwr `a# karyanya (2/270).



"Engkou melihat kami di sisinya pada malam yang gelap gulita

berada di sisinya,

yakni berada di pintunya, dalam keadaan yang terpisah-pisah dari
berkelompok-kelompok."

Maksudnya, tercerai-berai.
yt`

+

+       ^   ,     Bentuktunggal c*jf adalah ij£. Kataini dijamakkandengan
tapib?han huruf waz/  dan 7€"#  sebagal pengganti  dari huruf yang

I,

qbuangdarinya.Asalnyaadalahai3G.Lalukatainid7.-7.'/c7/sebagaimana
kata +:£L d7'-i-'/q/, bagi orang-orang yang berpendapat bahwa asalnya

adalchiaL.

M6nurutsatupendapat,asalnyaadalah6Jj£,dianbildarikata
4zaaA"   ya'zztefAzf   (dia   menisbatkan  kepadanya),   jika   dia
menyandarkannyakepadaoranglain.Dengandemikian,masing-masing

pinckdarikelompoktersebutdisandarkankepadakelompokyanglainnya.
Hurufyangdibuangdarinyaadalchhurufwcz«.

Dalankitab[4sA-Sfoz.AhaAdinyatakan:";3J°iadalahsekelompok

orang.HunrfAcr`(/a`mch#/Ace)yangterdapat'padanyamerupakan

penggantidarihund}Ja`.Bentukjanaknyaadalalc}-sesuaidengan
wazan jfo-, ®3} dan ®3P ulengan dfoow7"¢A iuruf aim. Orang-
orangArabtidakriengatakan:?I+sebagaimanamerekamengatakan:

®C.„

AIAshma'iberkata,``Dikatakanpadarumah-rumah:633£,yakhi

sekelompokorang."FimanAllch,Jl±JTgfj¢pejTof"Daw.ha;o#dr»
c7crr!. *z.rj.," berhubungan  dengan lafazh:  €edj:.Namun boleh juga

berhubungan dengan lafazh fr±;g, sesuai dengah batasan ucapanmu:
j4*¢a&fwA#`o#ZaJ.dj.#(Akume'ngambilnyadariZaid).



FimanAllahra'a/a,£'ifjli;of.¢,¢?7J=ai
"Adakah setiap orang dart ordng-oran§ kafir itu` ingin masuk ke

dalam surga yang penuh kenikmatan?. " Pare "i€aissir mengatalfan
bahwa orang-orang kafir itu berkumpul di sekeliling Nabi SAW dan
mendengarkansabdrnya,namunmendustakarmya,membohonginya,dan
mencemooh para sahabatnya. Mereka berkata, "Seandainya mereka

(kaun muslimin) akan masuk surga, niscaya kani akan masuk surga
sebelummereka.Seandainyamerekadiberikansesuatudarinya,niscaya

i:y¥t¥,¥iani±angfi#.ian£¥#:egre:"o=:
ongkafirfuingin..."

Menurutsatupendapat,orangrorangyangmenQemoohituada
limakelompok.

AIHasan,ThalhahbinMusharrifdanAIA'rajmembacafiman
Allah  dengan:  :)i.iu: bi  -yakni  dengan /a/*a4  huruf )Ja`  dan
mendham7»chkanhurufAa`,yalmidenganbentukJ}'z./yangdisebut]ran

fa'il-ny8L.ro

giirt7`chitujugadiriwayatkanoleh.AIMufadhdhaldariAshim.
Adapunyanglain,merekamembacafimanAllahitudengan:jii;of,

yaknidenganbentukfi'7./yangtidakdisebutkan/¢'7./-nya.

Fir"n A:Ilzth Tla'ala,  ~se   ``Sekali-kali  tidak.I "  Mercka.

tidak akan memasukinya.  Setelah itu, Allah berfirman kembali:

S;1=l=; riap 6} "Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dart

]6° gf.ra `aA ini bukanlah gz.ra `ch yang mutawatir. gz.ra `ch ini dicantumkan oleh

lbnu Athiyah dalam j4/ A4laiAarr4r .4 / Jyajj.z ( 16/117) dan Asy-Syaukani dalam Fath
AI Qadir (S1417).
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apa yang mereha ketahui  (air mani). " M:cksndnya. `sesumggthniqral

merekamengetahuibahwamerekadicip¢ahandariairmani,ham]dian
darisegumpaldarah,kemudiandariseg`nnpaldaging,schagaimamAllah
menciptakansemuajenismereka.Dengandemikian,tidakadakeufamaan
bagimerekayangmembuatmerekapastiahanmendapadransungaLKan=na

sesungguhnyasurgaitupastididapatlrandengankeinanan,analchalin
danralmatdariAllah.

Menurutsatupendapat,mchnencetnochka]mmurfuin]xpg
miskin dan sombong terhadap mereka. Allah kemudian berfumaD

S3ra \=; rias €} "Sesungguhnya Kant ciptakan mereha dart
apa yang mereha ketahui (air mani), " yalmi darn hoto-anL seThg8aL

merekatidakpantasuntcksombong.

Qatadah berkata `tentang ayat ini, "Sesungguhngra:- enghau
.diciptakan wahal anck cucu Adam, dari kotoran. Make berfalmralah
en8kaukepadaAIlah."

DiriwayatkanbahwaMutharifbinAbdillahbinAayLftyThthir
melihatAIMuhallabbinAbishufialtryalandengangaprayngsm.bong
karenamemakaiselendangdanjubahsutera.Mutharifkemridianbedrafa
kepadaAIMuhallab,"WchaiAbdullah,bckaifegayabejalaniniysng
dibenci  oleh Allah?!." AI  Muhallab  berkata`,  "Apalrah engkau
mengenaliku?."Mutharifmenjawab,"Ya,avralmuadalahairmaniyang
rusakdanakhimuadalahbangkaiyangmenjijikan.Danen8]rap,selain
itu, membawa kotoran. " Muhallab kemudian pergi dan dia pim
meninggalkangayajalannya.

Mahmud AI Waraq merangkai syair tentang hal ini, dia
berkata,



;Jj3 ij=
®rs'3

JiLLJ' j #
;Jra®,i+;4;TJ':£,I;

-,

®    ,                                      ®,      ®                ,         ®           ,G Jr4 - rf --
a-J*jiifaJ,is,Ji3

-

4-3L€3 4ti- J3,+)
"Ak.I merasa heron kepada orang yang bangga clan nLpanya,

padchal asalnya adalah spema yang rusck
Sementara esok, setelah ketampanan rupanya,

dia akan mertyadi banghai yang meoyicikan di lubang lahad.

Dia dengun kesombongan dan kecongkakannya,

adalch membaiAra hotoran di antara sepasang pahaiannya. "

Menundsatupendapat,maknafimanAllchinadalch:qcimi
menciptakanmereka)denisesuaniyangmerehakctdrri,yaltrperintah
danlarangan,pahaladansiksa.

FinanAnal:

I,£Ofg;©au3,AEij'£!t+jia.`
I)

©de*J±Lj*
"MakaAkuberswmpahdenggnTwhanyunglnemiltltiTimur
dan B arat, sesungguhnya Kini benott-beno[r Mcha K.uesa,
untuk mengganti (mereka) dengan koum yang lebih baik

dart mereka, dan Kami sekaLi-kali tidok dapat dikalahkan."
(Qs. A] Ma'aarij [70]: 4041)

+iity-J



FimanAllahra'a/a,i±ias"„afai4fubers#mpch,"yakni
Aku bersumpah. Lafazh  i  /yang terdapat pada firman Allah:  ~st)
audichshillah.

±rfe6giv+&"DenganTuhanyangmemilikiTimurdan
Btzraf,"yakniteinpatterbitdantenggelamnyamatahari.P;mbchasan
mengenaihalinitelahdijelaskanpadapembahasanterdaliulu.

Abu Haiwah, Ibnu Muhaishin dan Humaid membaca firman
Allah itu d'engan:  +jil®13 Gj:i;j.I i+i, yakni dengan menggunakan
kata yang berbentuk funggal.' '             '

Firman  Allah   ra'aJa,   i&; !££'J,i3ofg£®6J,Jjij'6!
`` Sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kmasa, untuk mengganti

(mereha)denganhaumyanglebihbaikdarimereka."AIlalberfirrrLan,
"Kani kuasa untuk membinasakan den menghilangkan mereka serta

menggantikan mereka dengan yang lebih baik dari mereka dalam
keuitamaannya,ketaatan,danhartanya.

'c)p±±;;i,.;;±l::)   ..Dan   Kami   sekali-kali   tidak  dapat

c/7-faa/ahfa7z. " Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang tidak Kami

mampu dan tidak ada suatu perkara pun yang Kami kehendaki yang
tidak dapat Kami lakukan.

Finaniun:

©aui£L*Tc5,tltL#3!'ijf;g;iri;6ijij2-d3i;
"Maka biarkanlch mereka tenggelam (dalun kebatilan)
dan bermaln-main sampai mereka menjumpai hari yang
dl.a#camAfl[H *ep¢dr mcrcha " (Qs. AI Ma'aarij  [70] : 42)



Maksudnya, biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan

merekadanbemain-maindiduniamereka,sebagaisebuahancaman,din
sibukkanlah dirimu dengan apa yang diperintahkan kepadamu, serta

janganlalikemusyrikanmerekamemberatkanmu.Sebabbagimerefaada
suatuharidimanamerekaakanmenemuiapayangdiancamkankepada
mereka.

IbnuMuhaishin,MujahiddanHumaidmembacafimanAllah
itudengan:a3¥#*?.l*}613*!3>.16l

Ayatinitelahdinasaltholehayatpeclang(ayatyangmengapjurkan

untuk men?rangi. orang-orang kafir yang terdapat dalam surah At-
Tfroch).

FimaniRA:

©6pijL*1+:jj-frfjge¥piii€yT636+J¥i3!'
"quaitu) pada haTi meTeka keluaT ddri kubur dengan cepat

seakan-a`kan mereka pergi dengan segera kepada berhala-
bcr4a/a /scwadrw di. dw#I.a/. " (Qs. AI Ma'aarij [70]: 43)

Lafazhi3±'adalahGnda/darilafazhL#3±'yangterdapatpada
ayat sebehmnya.

97to`chmayoritasulamaadalah6*j£,dengan/affrchhunf
);ar ` dan d7zammch huruf ra `, yalmi dengan bentukfi '7./ yang disebutkan

fa,il-nyaL.

161 97.rc] `c7A ini merupakan gj.ra `ch yang muwatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan

dalani ragrj-a 4#-IVcrs)/I, h. 171 dan 172.



Sementara As-Sulami, AI Mughirch dan AI A'asyi dari Ashim

membacafimanAllahitudengan63£;*f,dengandhammchhurufyer`
dan/afAch huruf ra `, yakni dengan bentuk/ '7./ yang tidak disebutkan

fa,ilnyq.`G2

?liiiFTadalchkuburan.BentuktunggalnyaadalahL:`;.Hal
inisudahdijelaskanpadatafsirsurahYaasin.]63

GI*`  "de#gr#  cepcr/, "  ketika  mereka mendengar tiupan

sangkakala yang terakhir untuk' menjawab  sang penyeru.  Lafazh
.Gl|fedinasAabkankarenamenjadiAcrc7/(menunjukkankondisi),

Firman Allah ra 'a/a;  6*±j±'ri3 jj.+fEj  "Seata»-ata»
mereka pergi  dengan segera kepada berhala-berhala  (sewaklu di
d##i.cr/. "  gi.ra`ch  mayoritas  ulama  adalah /a/faafa  huruf #w#  dan

/.azmhurufs*ad(,I:rL`).]64SementaralbnuAmirdanHafshmembaca
fimanAllahitudengandhammchhuruf»"»dan£Aad(;rJ:3).

Di lain pihak, Amru bin Maimun, Abu Raja dan yang lainnya,
membaca firman Allah itu dengan d7!ommc7A huruf #zf» dan sukun hun]f

sfrad(,`TL').165£4#-»asAbdana#-»"sAbadalahduadialek,sepertied%-

dha'fidanadh-dhu'f

AI Jauhari berkata, "4#-#as% adalah sesuatu (berhala) yang

ditegakkankemudiandisembchselaindariAllal.Demikianpuladengan

]62 gz.ra `ch ini merupakan gz.ra `aA yang mutawatir. gJ.ra `ch ini dicantumkan oleh

IbnuAthiyahda|am,4/Af#Aarrar,4/Jycr/.i.z(16/119).
163 Lih. Tafsir surah Yaasin .ayat 51.

]64 gi.rcr `ch dengan fathah huruf #w# dan sukun huruf sAcrd adalah gJ.ra `a4 yang

tidak mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam rcJgrJ.6 i47z-Ivas}ir, h. 183 dan
AIIqna'(2n93).

165  g;.ra`aA  dengan  drfecrmma4  huruf nun  dan  sukun  huruf shad  ini  bukanlah

gi.rcr `a4 yang mutawatir. a;.ra `ch ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam i4/ Bchr j4/
Muhith(81336).



a#-Hus%. Terkadang huruf sJlad pada lafazh a#-##£fab itu diberikan

harakat(sehinggadibacaa»-»qsAe/b/."

AIA'asyiberkata,

ii±i; tE:; &i3 `i3q    i±i:;€ dy Lji2rii rdH;i
`` Dan kepada berhala yang ditegaftan ini, janganlah sehali-kali

enghau menyembahnya,

karena perlindungap(nya). Dan kepada Allah Tuhanmu, sembahlah

(Dia) sebenar-benarnya. "

Maksudnya,  .o]±6  (sembahlah dengan sebenar-benamya),
kemudian dia mewaqqflcan  syair dengan huruf cr%  sebagaimana

engkauberkata:Jta`ar.J#Za].dr#(akumelihatzaiq).Bentukjamaka#-
»zf£A„6  adalah  +`;a3qi.  Makna ucapan AI A'asyi:  `r=a31 li3  adalah

janganlah (engkau menyembah) berhala ini. j4#-##s'*wb juga beRE
keburukan dan ben-cana.  Contohnya adalah  firman Allah  ra 'a/a,
'rL±:j±:ri :i: S  a?l'i3')  "Sesungguhnya Aku  diganggu

s);e/a# de#grr# *epq}/ch4# cJa# sjdsaa#. " (Qs. Shaad [38] : 41 )

AI Akhfasy dan AI  Farra`  mengatakan,  a#-17"sfawb  adalah

jamak dari a#-#asfab, seperti rch#c" menjadi r#Aw#w#, dan a/ a#s*cr¢b
adalah jamak dari aH-#wsfezib. Dengan demikian, a/ a#sfaaab adalah

jamak dari jamak.Menumt satu pendapat, a7!-##s¢#b dan `a/ a#sfacrcrb
itu sana.

Menurut pendapat yang lain, a#-#wsfawb adalah jamak dari

»z.shaab,yaitubatuatauberhalayanguntuknyadilckukanpenyembelihan.

Contohnya  adalah firman Allah  rcz 'a/a,  r2]±Tj> a;'S ej  ``Da»

(diharamkan bagimu) yang  disembelih untuk berha-la."  (Qs.  AI
Maa`idah [5] : 3)



Menurut pendapat yang lain, a»-»asAb,  a»-mfsAb dan o»-
»zdArditumengandungmaknayangsrna,sebagainanadikatakan:`J4mr
`Umr, dan ` UJ»"r. Demikianlah yang dikatakan An-Nahhas.

IbnuAbbasberkata,``J7aa#asAbz.,yalmikepuncak,yaitusesuatu

yangkepadanyalahen9kaumenetapkanpandanganmu."

AIKalbiberkata,"Kepadasesuatuyangditegakkan,balctanda
ataupunbendera."

AIHasanberkata,"Apabilamataharitelahterbit,makamereka
berpagi-pagimenujuberhala-berhalayangmerekasembahselainAllab,

dimana yang duluan tidak memalingkan wajahnya kepada yang
belakangan"

Fiman Allah  ra 'cr/cr,  6±L*'  yakni bersegera/cepat-cepat.
Sebab a/ I.zJ8ndb adalah medyegerakan.

I±aitsbedsatzL, "®.ikatak;ar]L).. waf ;adhtu al ibila taf idha wafdhan

(aku mempercepat unta maka ia pun menj adi cepat), dan ac//crd¢aJzacr
shaahibuhaa  (pemiliknya  mempercepatnya). DerLga;n derriikia;A,

kata a/ z.7Jz7edh  itu m2ffcr 'acJ (transitif),  sedangkan  (kata c7/ 7.7/czocZ4/

6iir') dalan  ayat ini  /c7azz.in  (intransitif).  Dikatakan:  wcr/c7dfoa
aniofiadhaistouif;adha,yalmiberseg/elalrmen:pe;rcepa:r'



Firmanlrm:

ijgc,dli3j7di,.i¥;-riS'|ifef`iiri
®,,,,eDpeJP-

"Dalam keadaan mereka menekurkan pandQtngoLnnya (serta)

diliputi kehinaan. Itulah hart yang dohulwnya dioncamkan
frjiodr mcrckqL " (Qs. A] Ma'aarij (70]: 44)

FimanAllahra'a/a,;|jL£;f`i{±ii"Da/anfeadranmerefa
me#e*#r*a#    p4#dr#ga##)/a, "    yakni    merendahkan    lagi
menundukkannya.Merekatidakberanimengangkatpandangannyakarena
merekatelahmendugabahwamerekaakanmendapatkanadzabdariAllah.

ff;.*33'yaknidiliputikehinaan.Qatadahberkata,"Yaltu
hitamnya wajah." ar-rchaq adalah aJ ghappiaan (tutupan/liputan).
Contohnyaadalah:gw/Cam/»mzfrach7.g«7f(anakyangditutupi/diliputi:

anakyaLgbanpuber),jikadiasudahmengalamimimpi.Dikatakan:
Rch7.gczA2f)urhag#AwraAga»,yalmimeliputinya.Contohnyaadalahfiman

Allah ra 'a/a..  ff; ¥'jg; -++jJ£± f5  "Dam mwfa mere fa fz.da*
ditutupi debu hitam da; tidak toula) kehinaan. " (Qs. Y"n:us TIU|..
26)

FirmanAllahra'a/a,©iui;je'i;fc,ulf3jTdi,'S"/Jw/aA
hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. " Yalmi, di]ar\i].ika;n

kepada mereka didunia, bahwa mereka akan mendapatkan adzab pada
hariitu.Allahmengemukakanberitadengankalinatyangmenunjukkan
kepadamasalanpauatautelahtejadi®adahalpedstiwaitubelumtebadi),
karenaapayangAllahjanjikanitupastidanakanteljadi.
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FimanAl]ch:

.ig;,;L'ofj;;trfdi3j3*f.of~*±jjgj3iri:3f€,i

©#,i+,i=
"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nwh kepada kaumnya

(dengan memerintahkan) : `Berilah kaummu peringatan
sebelum datang kepad.anya adzab yang pedih' ."

(Qs. Nub [71]:  1)

Pada awal surah AI A'raaf 66 sudah dijelaskan bahwa nabi

Nuhadalahrasulyangpertamakalidiutus.Halitulahyangdiriwayatkan

oleh Qatadah dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

yb;fu°i]if>+j!J~JiJE}'+Ji]*JJ3j
``Rasul pertama yang diutus  adalah Nuh,  dan dia diutus

kepada seluruh penduduk bumi. "

166Lih.TifsirsurahAIA'rafayat59.



Oleh karena itu ketika mereka kafir, Allah menenggelamkan

selun]hpendudukbumi.DiaadalahNuhbinI.anikbinMutawisyalikhbin
AkhnuhkhyaituldrisbinYaridbinMahlayilbinAnusybinQainanbin
SyitsbinAdanAS.

Wchb berkata, "Mereka semua adalah orang-orang yang
beriman. Nuh diutus kepada kaumnya saat dia berusia lima puluh
tahm„

IbnuAbbasberkata,"Berusiaempatpuluhtahun."

Abdullah bin Syaddad berkata, "Dia diutus saat berusia tiga
ratus lira puluh tahun." IIal ini alhamdulillah sudan dij elaskan pada
surchAIAhabunt.167

FinanAIalTh'ala,£J=:±3Of.®f``(denganmemerintahhan)..
`BerjJafa facI#mm# peri.#grfa#' ." Maksudnya, dengan memerintahkan:

berilahperingatanolehmukepadakaunmu.Dengandemikian,lafazh.oi
diletakkan pada posisi  #asfaab  karena tidak adanya huruf yang
meny.amkan.

Menurut satu pendapat, posisinya adalah/.arr karena kuatnya
fungsinyabersanalafwh.c)i.

Bolehjugalafazh-c,fmengandungmaknayangmenjelaskan,

sehinggaiatidakmempunyalposisidalani'rab.Sebabpadakataa/i.rs«a/

(\;i;3f)terkandungmaknaperintah(amr),sehinggatidakmemerlukan
disinpannyahurufba`.

97-ra`chAbdullahadalah:€lfj3*f,yaknitanpalafazh-of.I"

167 Lih. Tafsir sural AI Ankabuut, ayat 14.
t68 gz.ra `ch Abdullah itu bukan gz.ra `ch yang mutawatir. gz.ra `aA ini dicantumkan

olehlbnuAthiychdalaml4/M#4arrarj4/Jya/.i.z(16/120)danAz-Zamakhsyaridalam
AI Kaaysyof (4114\)-



Maknanyaadalah:Kamikatakanpadanya:Berilahperingatankepada
kaummu. Makna a/ I.Hdzaar telah dijelaskan pada awal surah AI
Baqarah.169

Firman Allah ra 'a/a,  ;=J,i+Ii; £{;?,t' oi tEi c¢  "Se6e/#m
datang  kepadanya  adzab  yang pedih."  Ibou ALbba.s berka.ta.,
"Maksudnyaadzabmerekadiakhirat."

AIKalbiberkata,"Yaltuangintopanyangditurunkankepada
mereka."

Menurutsatupendapat,maksudnyaadalah:berilalperingatan
kepada mereka dengan adzab yang pedih, secara unun, jika mereka
tidakberiman.Nulkenudianmenyerudanmemberikanperingatankepada
kaumnya, namun dia tidak melihat seorang pun dari mereka yang
mengabulkan  seruannya.  Mereka justru memukuli Nub hingga

pingsan. Nub kem`udian berkata, "Ya Tulianku, anpunilah kaunku,
karenasesungguhnyamerekaitutidakmengrfuui."Halinialhandulillah
sudahdijelaskansecaralengkappadatafsirsurahAIAnkabuut.]7°

Firmanjun:

:fgrj'&Ti,i±Tgf©#}.ii'j5d:¢.£3i±'.6
`#,|if3'j.f3i,£'633jJs03j#3*;©9ifefB

©-,ife'#]'±jij;y';-GisjSTjif&!

169 Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 6.
17° Lih. Tafsir surah AI Ankabut ayat 14.



"Nuh berkata: `Hal kaumku, sesungguhnya aku adalah

pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kQtmu,
(yc[itu) sembahlah ol;hmu Allah, bertakwalah kepadQB-Nya
dan taatlah kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni

sebagian dosa-dosc[mu dan menangguhkan kamu sampai
kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan
Allah apabila teLah datang tidak dapat ditangguhkan,

kalau kamu mengetahpei'." (Qs. Nwh [71\.. 2-4)

FirmanAIlchra'a/a,i.*';SL#<3i+;J6"IV„Aberhafa.-`Ha7.
kaumku,  sesungguhnya aha adalah pemberi peringatan' ,"  yckirji

pemberiperingatan,£fy£"yaHgme#je/asfacz#,"yakniyangmenjelaskan
kepadamudenganbahasayangkaliankenal.

'oif e'ffi.l)iSl cii   "(Yaitu)  sembahlah  olehmu  Allah,

berfafu4;aJa¢ tepadcr-JV)/a. "  Lafazh  bi    adalah yang menjelaskan,

sebagaimanayangtelahdijelaskanpadafrmanAllah:3jjf'of"Berz./ch

peringatan."

Firman Allah  Ta 'cz/a,1L,]S;i   "SeprbaA/ch  a/eAmz/, "  yakni

esakanlah olehmu. :j§TB  "Berfrfu/cr/aft *epadr-IV);a, " yakni takutlah.

o#fB  "Do#  faaf/aft tepadr*w, " yakni pada apa-apa yang aku
perintahkan kepadamu. Sebab aku adalah utusan Allah kepadamu.

Fin;anAIELTa'ala,-±,.iici3j-i*"NiscayaAllahakan
mengampuni sebagian dosa-dosamu. " I,a;face :;iS "Niscaya Allah

crfacr» me#gampzm7., " dij azmkan karena menj adi/.crwab amr, sedangkan

c;adalchfAz.//chzaa`7-drAaratasambungtambahan).t7LMalmakalinat

17t Tidak ada satupun dalam AI Qur` an huruftambahan. Hal itu telah kami jelaskan

di berbagai pembahasan. .Sebab setiap huruf didatangkan untuk hikmah yang mulia,
namun hikmah ini tidak dapat dipahami akal kita.

271



firmanAllahituadalah:niscayaAllahakanmengampunidosa-dosamu.

DemikianlahpendapJatyangdikemukakanolehAs-Suddi.

Menurut satu pendapat, keberadaan lafazh c; itu tidak sah
sehagaihurufazcr`j.dclfa(tambahan).Sebablafach;tidckdapatdijadikan

hurufzaa`idah/tanbahanpadakalimatpositif.Akantetapi,hurufj;itu
mengandungmaknasebagian,yaitusebagiandosa,yaknidosndosayang

tidakterkaitdenganhak-hakmakhluk.

Menurut pendapat yang lain, hunrf a; itu berfungsi untuk
menjelaskanjenis.Namunpendapatinijauhdarikebenaran.Sebabdinuka

tidakdisebutkanjenisyanglayakdengannya.

ZaidbinAslanberkata,`MalmafimanAllahituadalah:niscaya
Allahmengeluarkanmudaridosa-dosamu."

IbnuSyajrahberkata,"MaknafirmanAllahituadalah:niscaya
Allah mengeluarkanmu dari dosa-dosa yang kalian meminta ampun
darinya."

Firman   Allah   ra'a/a,    #jJif8'jii3+,fe    "Da#
menangguhkan kamu sampai kepada waklu yang ditentukan. " Tb"n
Abbas berkata, "Yakni meningguhkan umurmu." Maknanya adalah,
Allchtelahmenetapkansebelummenciptakanmereka,bahwajikamereka

berimanmakaAllahakanmemberkahiumurmereka.Tapijikamereka

tidakberiman,makaadzabakansegeraditimpakankepadamereka.

Muqatilberkata,"Allahakanmemberikanpenangguhankepada
kaliansampaiajalkaliandalanperlindungan-Nya,sehinggaAIlahtidak

akan mengadzab  kalian  dengan peceklik dan yang  lainnya."  Jika

berdasarkankepadapendapatini,makamaknafirmanAllahituadalah:
Allahakanmenangguhkankaliandarihukumandankesulitansanpaiajal

kalian



Az-Zajjaj berkata, "Mcksudnya, menangguhkap kalian dari

siksaan,sehinggakaliandapatmatidengankematianyangbukankarena

dibinasakansiksaap."Jikaberdasarkankapadapendapatini,menurutsatu

pendapatmakna:;::,Jijf"wadr«yngdz.fe»J«*¢»,"adalah(yang
telah ditentukan) di sisi kalian, yang kalian ketahui. Allah tidak akan
mematikankaliankarenatenggelam,kaenatefoakar,ataukarepaterbunuh.

DemikianlahyangdituturkanAIFarra`.]72

Tapijikaberdasarkankepadapendapatyingpertana,makna,

#,J;i
sisiAlch.

"wafrw )/any djfe#/#ha#, " adalah (yang telah ditentukan) di

FirmanAllah Ta 'o/a, Jj; i :-f lij ST jif 3! "SeJq#ggzJA#);a
ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat  ditangguhhan. "
Maksudnya,apabilakematiantibamakaiatidakakandapatditangguhkan,
baikkarenaadzabataupuntidak.14/aja/cketetapan)disandarkankepada

Allah, sebab Allah-lab yang menetapkamya. Terkadang cr/ cr/.¢/ juga

disandarkankepadakaum,sepertifimanAllahrq'cJ/a,.+a;i;~€l;,S
"Mahaapabilatelahdatangwaktunya,"(Qs.AIA:ra,a.£[7|..34),sebab

waktuitulahyangditetapkankepadamereka.Lafazh:}J'mengandung

makna 3!    (sesungguhnya), yaknijika kalian mengetahui.

AI Hasan berkata, "Makna fiman Allah itu adalah: :}---j jika

kalianmengetchui,niscayakalianmengetahuibahwaajalAllahitujika

sudah datang, maka ia tidak dapat ditangguhkan."

172 Lih. d4cr 'a#j. .4/ gwr `a# karyanya (3/183).



FimanAllah:

G£-Gj~isj;!ap©i5ia'jfa`q;3559£5di+6]6

"                        © ,3,3 ¥!
"Nwh berkata: `Ya Twhanku, sesungguhnya aku telah

xpenyeru kaumku molam dan siang. Moka seruanku itu
hanyaloLh menambah mereka lari (dart kebenaran)' ."

(Qs. Nub [71]: 5-6)

Firman Allah  ra 'a/a,  13l&'j fi` ¢3; ag£j ul +$ 86  "IVwA
berkata:  `Ya Tuhanha,  sesungguhnya  aha  telah menyeru kaumku

rna/cl" da# sz.a7!g ', " yakni secara rahasia dan terang-terangan.

Menurut  satu  pendapat,  aku terus-menerus  berdoa,

®1')12,S}CS2-63iisS.iff"Makaseruankuituhanyalahmenambah
mereha /arj. /aari. febe7¢crrcr#J, " yakni menj auh dari keimanan.

gz.rcr `aA  kalangan mayoritas  adalah dengan /a/ftafa huruf
)w`yangterdapatpadalafazhc;£-G3(sehinggadibaca:a"`crtycrJ.Namun

para ulama Kufah menyukunkannya, juga Daud dan Ad-Duri dari
Abujrfu.

FimanAIah:

irEisi;efrfijkitl' •rf3;5ifadi5

©i3t±TirfeTBljj€fB.rrfrL£,binTB
``Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka

(kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka



memqsukkan Qinak jari mereka ke dalam tetingaiaya dan
menutupkan bod unya (ke mukanya) dan in,erekg telop.

(menginJkari) d;n riertjombongira; dirt dengan saw;hl."
(Qs. Nub [71]: 7)

i               ,,`,                   -f'              ,,:                          ,

Fiman Allah ra 'a/a, -+;¢j \=±Z- j!;I  "Ddn. z,fow»g8¥A»}Ja
SeJ7.apha/z.afumeny^einmere`fa,"kepadasebabanpunan,yaituberiman

dantaatkepada-Mu,.r±lil:-jfrig:;"crehamemasndha»a»a*
jar7. mereAcz fe dr/ape /e/i.#grnyia, " agar mereka tid`ak dapat`mendengar
se"cku,.r*ed}.i.±===:=$6"baninenvituphanbaquhydde:xpuhanya),"

yakninierekamenutupiwajahnyadepganbajuitu,agarmerekatidak
melihamyaa¢th).

IbnuAbbasberkata,"Mereka.menutupkanbajunyakekepala
mereka agar mereka tidak dapat mendengar perkataan Nub. Dengan
demikian, penutupan dengan baju itu merupakan upaya tanbahan
dalammenolakseruanitu,agarmerekatidakmendengarseruanit`+atau
agarmerekadapatmenghindarkandirimerekadariNuhsehinggaNuh
akan diam, atau agar mereka dapat memberitahukan kebexpalingain
merekadarinya.

Menurut  satu  pendapat,  itu  merupakan  kinayah  dari

pe:m\uswhan. DIkatakan.. Labisa Lit Fulaanun Tsiyaaba AI Adaawati

(Fulan memakaikan pakaian permusuhan kepadaku).

Firman Allah  rcr 'a/a,  ill;;fB   "Don  merefaa  /e/lap, " pada
kekufurannya,  dimana mereka tidak mau bertobat,  i|j;*:TB  dan
me#}Jo7»6oJ?giva#  df.rz., ?'  dari  menerima kebenaran.  Sebab  mereka

berkzLtal,  'oit#iJ#31J5 as{   "Apakah  kami  akan  beriman
kepadamu, padahal yang mengike;iti kamu ialah orang-orang yang



fa7.#a?. " Lafazh  iji±=7  "de#gr# f4#gut, " merupakan penekanan

®ahvamerehasangatmenyombongkan.diri).

Fimabiun:

'F12*fB.+`ifef~d±#©i3fa.fi;5r#ij

®13lj=j
"Kemudiansesunggwhnyaakutelchmenyeru

mereka a[epada iman) dengqin cQtra. terangrterangan.
Kemudian ses ungguhnya Aku (menyeTu) mereka aogi)

derlgan terang-teTangan dan dengan diqlm-diom."
(Qs. Nub [71]: 8-9)

Firman  Allah   ra'a/a,13\fa.rffii3 ul£.   "KemwdJ.a#
sesungguhnya aha telah menyeru mereka  qcepada iman)  dengan
care ferang-fera#ga#, " yakni terang-terangan menyeru mereka.
Lafazh  13lfa  di#asfoabkan oleh lafazh  .rf3£5  dengan #asAabnya
masAdar. Sebab salah satu dari kedua seruan tersebut adalah (seruan

yang dilakukan dengan cara) terang-terangan.  0leh karena itulah
lafazh lj\fa itu di#asfa¢bkan oleh lafazh .rfs:S tersebut, layinya
lafazh a/ gcrr/crsAa`  (duduk  dengan lutut  diangkat menempel  ke

perut) di#as*abkan oleh lafazh ga 'adcr, sebab aJ gar/¢sAaa ` adalah
satu cara duduk. Atau, yang dimaksud dari lafazh i$3£5  "Aha fe/aft
menyerumereka"a;da]ch°+][ft&"Akutelahterang~terangankepada

mereha. "

Namun lafazh 13|jj= boleh juga menjadi si fat bagi maswcrr
lt[falzh r5f>.. Ya;krjl  Da'aa Jihaaran,  yakni  mujaaharan  bihi  (Dia



menyeru dengan seruan yang terang-terangan, yakvi yang dibuat
terang-terangan).

Lafazh  13\*   juga boleh menjadi masAdrr yang berada

pavda,postlstihaal.YalErli,Da'autuhammoyaharanlahumbiad-da'wati
(aha menyeru mereka dengan terang-terangan menyeru kepada
mereka).

Firman   Allah   ra'a/a,   ljljaj.Fla;afB.F=±;f~L±j `f.
" Kemudian 's'esungguhnya Aku  (menyeTu)  mereka  aagi)  dengan

terang-t:rangan dan dengan diam-diam. " Mdsndnya, alE:" terus-
meneus beusha

Mujahidberkata,"Maknajdfi`i4faf/7»e7z}/e"/7»ereha¢agz?
de»gr»fera#g-fera#gq7z,'adalahalnimembenarkan,13I;aj-+±|±;afB
`da»  de#ga» .d7.am-dz.a7», ' yakni  dengan menyeru  sebagian  dari

mereka atas sebagian yang lain."

Menurutsatupendapat,makna®+±|a;afB`da»de»gr#d7.am-
dz.am, ' adalah aku mendatangi mereka di rumah-runah mereka. Semua
itu merupakan upaya dari Nub dalam menyampaikan seruan kepada
mereka,  sekaligus merupakan pendekatan dalam menyampaikan
seruan.

Para penduduk tanah Haram dan Abu Amr men/afAchkan
huruf)/a`yangterdapatpadalafazh:i±:I;i-rfe(sehinggamereka
membacanyadengan:JfrogivzJ.Sedap8kanyanglainnyamenyukunkangya.

277,



FirmanAllah:

;-i:±jT+3±'©i3ife-f,';j.+fbi;ji::T;j£;

;i+:i±`J¥J:,gi-6`J,}`!jTJ-J=JJ®,3,Ji;J#;
©fL4=f±`J¥,

"Mqka Aku katakon kepada mereka.. `Mohonlah Qtmpun

kepada Tuhanmu, sesungguhnya die adalah Maha
Pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hlyan

kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan horta dan
anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan
mengadakan (pula di dalamnya) utltukmu sungai-sungai."

(Qs. Nuh  [71]:  10-12)

DalamfimanAllalinidibahastigamasalch:

Pcrfamqw  Firman Allah  ra 'a/a..  i±b ip;ji==T=j£;  "Maha
Aha katakan kepada mereha:  `Mohonlah ampun kepada Tuhanmu' ."
¥ulmi,  mohonlah kepada-Nya  ampunan  dari  dosa-dosamu yang
terdchuludenganmengikhlaskankeimanan.

rSj)1is€ ,'£l,     "Sesungguhnya    dia    adalah    Maha
Pe#grrmp##. "  Ini  merupakan  dorongan/motivasi  dari Allah  agar

bertaubat. Hudzaifu bin` AI Yaman meriwayatkan dari Nabi SAW,
bahwa beliau bersabda,

+}fu:cti;;rfu¥i
" Istighf;ar itu penghapus dosa-dosa. " 173

173 Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam f4/ /crmj. 'A/ Ka6I.r ( I/3 80 I ) dari



AI Fudhail berkata, "Seorang hamba berkata: ` Aku memohon

ampunan kepada Allah.' Makna ucapan itu adalah:  sedikitkanlah

(dosardosa)untckku."

Jred«o..FinanAllahra'aJ46lji;.#;:-unT+¥±'"Ivi.gap/a
dia  akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Ya\krii,'?l==Jl  '$6  J+i  "M?ngirimkan air dari  langit  Qdyan). "  Dengan

demikian, pada fiman Allah itu terdapat kata yang disimpan (yaitu
lalach;e).Menurutsatupendapat,(malma);-liflTadalahhujan.

Penyairberkata,174

i:\=z; i}£6' °j!; :a;;     f} i;f| ;I:=|| J2£| I;i
I,,,,

Apabila langit Qdyan) turun di tqnah suatu kaum,

Maka kami memeliharanya, , meskipun rnereka marah.

Makna  13IjJ;  adalah yang  memiliki  hujan  yang  deras.
LafazhJtJ±;dijazankankarenamenjadi/ai4Idbbagi/'7./i4mr.

Muqatil berkata, "Ketika mereka mendustai Nuh dalam waktu

yang lama, Allah menahan hujan atas mereka dan memandulkan rahim
istri mereka selama empat puluh tahun, sehinga binasalah binatang

riwayat Ad-Dailami dari Hudzaifah, juga dalam il/ Jam7. 'i4SA-SAagAz.r no. 3057,
namun dia tidak memberikan kode apapun. AI Manawi berkata, "Dalam hadits ini
terdapat Abd bin Katsir At-Tamar." Adz-Dzahal>i bedrm "AI Azradi berkata, `Hadits
ini ditinggalkan. Hadits ini bersumber dari Abdullah bin Khirasy yang dianggap
dAa 'zJoleh Ad-Daraquthni maupun yang lainnya, dari pamannya yaitu AI Awam
bin Hausyab'."

'74 Penyair tersebut adalah Muawwad AI HukaLma, yaitu Mu'awiyah bin Malik.

Bait ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.



temak dan tanaman-tanaman mereka. Mereka kemudian mendatangi

Nuhdanmemintabantuankepadanya.Nulberkata,,';j.fbiB;j;;;T
f)Ili i:f  `Maka Aku katakan kepada mereka:  "Mod:nlah -:mpun
kepada Tuhanmu,  sesunggwhnya dia  adalah Maha Pengampun".'
Maksudnya, Dia akan tetap  seperti itu kepada orang-orang yang
kenbalikapada-Nya.Setelahitu,Nthmemotivasiagarberiman:

jfr,±;j5`j¥gber6jr;§jT>,+i;®6Iji;,#;:-l:±Jt*dr'
®{L#tl35

`Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,

dan membanyakkan  harta  dan anak-anakmu,  dan mengadakan
unfukmu kebun~kebun dan mengadahan trula di dalamnya) untukmu
sungivsungiv. ."

Qatadahberkata,`NabiAllchQJ`]h)tahubahwamerekaadalah
orangyangsangatmenginginkandunia.Diakemudianberkata,`Marilah
taatkapadaAIIah,karenasesungguhnyadenganmenaatiAllahituakan
didapatkanduniadanakhirat."

jFat.gr: Pada ayat ini danjuga pada ayat yang terdapat dalam
surah Hud,]75  terdapat  dalil  yang  menunjukkan bahwa  istighfar

Gremohonanampunan)itudapatmenurunkanrizkidanhujan.

Asy-Sya'biberkata,``Umarkeluaruntukmemintahujan,namun
diahanyamembacaistighfarsampaidiakembali,laluhujanpunturun.
Merekaberkataacepadaumar),`Kamitidakmelihatmumemintahujan?'
Umar menjawab,  `Sesungguhnya aku telah meminta hujan dengan

17S Surch Hud, ayat 52.



rna/.aadz.z.A"` langit yang dapat menurunkan hujan. ' Setelah itu Umar

membaca,   Ijlji; .#; :-lifl7 *3T2; ® 13lz£ 6f J€j .fb i;±±:i
`Mohonlah ampun kepada Tuhanmu,  sesun±guhrtya dia  adalah

Maha Pengampun, niscaya dia ahan mengirimkan hlyan kepadamu
dengan lebat. ."

AIAuza'iberkata,"Orang-orangkeluaruntukmemintahujan.
Bilal bin Sa'd kemudian berdiri di tengah-tengah mereka, lalir dia pun
memanjatkantahmiddansanjungankepadaAllah.Setelahitudiabeckata,
`Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar Engkau berfilman:

}g:. c* <}±±:itl S C;  `Tidak  ada jalan  sedikitpun  untuk
menyalahkan orangcorang yang berbuat baik. ' (Qs. AI-Ta[NIhch I:9|..

91).Sementarakanitelahmengckubersalah.Makaapakahampunan-
Mutidakdipenmtukanbagikami?YaAllah,ampunilahkami,rahmatilah
kami, dan turunkanlah hujan kepada kami." Dia mengangkat kedua
tangannya dan mereka pun mengangkat tangan mereka, kemudian
turunlahhujan."

Ibnu Shabih berkata, "Seorang lelaki mengeluhkan paceklik
kepada AI Hasan. AI Hasan kemudian berkata kepadanya, `Mohonlah
ampunankepadaAllah.'Seoranglelakiyanglainmengeluhkankemislrinan

kepadanya, lalu dia pun berkata kepada lelaki yang lain itu: `Mohonlah
ampunan kepada Allah.' Lelaki yang lain itu berkata kepadanya,
` Berdoalah engkau kepada Allah agar Dia menganugerahlran seorang

`76 ,4/ „ajaad|.*..  Ibnu AI Atsir berkata,  "Bentuk tunggalnya adalah  tl±:,

sedangkan );a ` adalah tambahan untuk memuaskan (pengucapan).  Jika merujuk

padaaturandalamilmusharaf,seharusnyabentuktunggalnyaadalahtlli;.Sebab
jika bentuk tunggalnya tl*;, maka jamaknya adalah t3\*:. tl*; adalah nana
salah  satu  bintang.

2S1



putra kepadaku. ' AI Hasan berkata kepadanya, `Mohonlah ampunan
keprda,Allah.'Seoranglelakiyanglainlagimengeluhkankekeringan
kedungrakqudanya~AIHasankemudianberkatakepadanya,`Mohoulch
ampunan kepada Allah. ' Kami kemndian berkata kepnda AI Hasan
dalamhalitu.'Diaberkata,`Akutidakmengatakanapapundaridiriku.
Sesupggulq)raAllahra'a/aberfimandalansurahNul:

js,+;6 ® 6iji; ,#; :-luT }ri' ® ¢ds 6f £} if3 lj;3i±7
®{fF±#Lfa9fi=#uha9.rfu9`Ft

"M®hondqhapunkepadaTuhanr",sesunggthnyadiaadalahMcha

Pengin,niscayadiackanmengirimhanhoyankepadanudengan
lebat,drnmembartyakkanhartadananak-anakmu,danmengadahan
irmlha kebun-kebun dan mengadakan Gnda di dalctmnya) untukm
sungivungai."

Pada  surah Aali  `Imraanl77  sudah  dijelaskan  tatacara
istighfar, dan bahwa hal itu harus dilakukan dengan ikhlas dan niat
untckmelapaskandosa-dosa.Inimerupakandasaruntukmendapatkan

pengatulandoa.

Menum satu pendapat,  ia adalah tiga bintang yang seperti  U/grtyaA  (besi
penyangga hayu yang dibakar),  karena ketiga bintang itu diserupakan dehgan
"t]/.drAyangmempunyaitigacabang(segitiba).MeriurutbangsaArab,iatemasuk
bintang Srang  menunjukkan pada hujan.  Dengan  demikian,  Umar menjadikan
isff.gver scbagai sesuatu yang menyeTupai bintang, karena dia ingin berdialog
dengan mereka dengan sesuatu yang mereka ketahui, bukan karena dia meyakini
bahwa bintang  itu  dapat menurunkan  hujan.  Umar menggunakan  kata yang
berbenttik jamak, sebab dia menghendak.i semua bintang yang menurut anggapan
merekadapatmenurunkanhujan."Lih.i4n-JVz.AayaA(1/343).

177 Lih. Trfeir surah Aali `Imraan, ayat 17.e



Fir-Anal:

®Blfi iis®1365S,3+33'{#l:
"Mengapa twi. tidok peTcaya akan kybesaron Alhah?
Podchal Din sea.|ngguhnya telah mouciptokan hamu

dalom beberopo tingkatan kcjodion."
(QP. Nub [71]: 13-14)  `

Menutsatupendapatar-ny-aa(6+}')disiniberartitakut.
Maksirdnya, mengapa kanu tink takut kepada Allah, yalmi iran
keaguigandankeh]asaan-Nyaunfukdapatmenchukunsalahseorang
darikalimJelastranbalasanapahahyangmembuatkaliantidaktakut
kutAnin

Sa'idbinJulail;AbuAIAliyalLrfu`binAhiRabchmengrfakan,
mqugapalralinntidakmengharapkanpahaladariAllchdantidaktakut
akansiksaanINya.

AI Walibi dan AI Aura mengatakan, mengapa kalian tidak
mqgivrilmagtmgrnAllal

Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan, mengapa kalian tidak
nermE-AIEL

DiriREyadrmdariMujahiddanAdh-Dhalihak:mengapakalian
tidakpedulidenrinkeagtnganAllah.

Quthrub berkata,  C`Ini adalah dialek orang-orang Hijaz,
Hudzail, Khuza'ah dan Mudhar. Mereka berkafa: £az» any.af, yakni aku
tidck peduli. 47 rmgzzar adalah  eagungan, sedangkan a/-/a«gz.I.r adalah

peDgrgungan."

Qatadah berkata, "Mengapa kalian tidak mengharapkan

e



akibatdariAllah.Seakan-akanmaknakalinattersebutadalah:mengapa

kaliantidakmengharapkanakibatkeinanandariAllah."

Ibnu Kaisan berkata, ``Mengapa kalian tidak mengharapkan
-.iifa4an beribadah dan taat ±epada Allah- Allah akan memberikan

balffianqepadakalian)ataspengagungankaliandengankebaikan."

IbnuZaidberkata,`"engapakaliantidakmenunaikanketaatan
kqrdAlich."

AIHasanberkata,"MengapakaliantidakmengenalhckAllah
dantidckbersyukuratasnikmat-Nya."

Menurut satu pendapat, mengapa kalian tidak mengesakan
Allah. Sebab barangsiapa yang mengagungkan-Nya, mcka dia akan
mengesakan-Nya.

Menurutsatupendapat,mqknaa/wagaaradalahberketetapan
kepada Allah `14zza wa /a7/a. Contchnya adalah fiman Allah ra 'a/a,

:§£ &'cfss  "Dan hendaklah hamu tetap di rumahmu.''  (Qs. AI
Ahzaab [33] : 33) Yalmi, berketetapan. a

Makna fiman Allah tersebut adalah: mengapa kalian tidak
menetapkan keesaan Allah ra 'o/a, padalal Dia adalah Tulan kalian,
dimana tidak ada Tthan yang hak kecuali Dia. Demikianlah yang
dikatakan oleh lbnu Bahr.

Setelahitu,Allahmenunjukkanmerekaatashaltersebut.Allah
berf e+:man..  ® r'.lil; :gr=  i36  ``Padahal Dia sesungguhnya telah
meri¢iptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian, " yalmni D.Ta
telahmenjadikanpadadirikaliantandayangmenunjukkanataskeesaan-
Nya.

Ibnu Abbas  berkata,  "(Allah berfirman):  |3|jff   `da/am



6eberapa fz.#gfafar fajadz.o», ' yakni air mani, kemudian gumpalan
•darah,kemudiangumpalandaging."Maksudnya,tinghatandenitinal[atan,

sanpaisempumapenciptaan.Halinisebagaimanayangtelahdijelaskan
dalam surah AI Mu` minuun. ]78 Sebab afA-fAwzfr menurut bahasa adalah

kali.Maksudnya,barangsiapayangmelakukandankuasaatasbeberapa
tingkatankejadianini,makadialahDzatyangpalingberhakuntukkalian
agungkan.

Menurut satu 'pendapat,  |j|jff  `da7am  beGerapa f7.»gha/a#

fajad7.¢7z, ' yakni nasa kecil, lalu nasa muda, lalu nasa tua dan lemah,
lalu nasa kunt.

Menurut pendapat yang lain,  |3|3£f  yalmi  dalam beberapa

jenis:sehatdansakit,melihatdanbuta,kayadanmiskin,

Menurutpendapatyanglainlagi,makna|3|3£fadalahpchedaan
mereka dalam akhlak dan perbuatan.

FimanAIch:  '

;:±jTj=;j©6qp,,.=,iii:a:ffiT61£,`:a=i3j'£J1

©G.ij¥rdTj*ji3j;F3
"Tidakkah kamu perhatikdn bagalmana Allah

telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
Dan Allah menciptakan padanya buldn sebagal cahaya

dan menjadikan matahari sebagal pelita?."
(Qs. Nub  [71]:  15-16)

178 Lih. Surah AI Mu`minuun, ayat 12.



FirmanAllahra'a/cr,61±,®'|};=€;:ffif6]£C;igijj`£J1
"Tidakkah hamu perhatikan btagaimana Allah telah menciptakan

toyuh langit bertinghat-tinghat?. " AIlah "enyebutkan dzhil yang \aln
kepada mereka. Maksud dari fiman Allah itu adalah: tidakkah kalian
taha.hahwaDzatyangkuasaurmkmelakukanini(menciptal:antujuh
langit"bertingkat-tingkat dan seterusnya), Dialch yang wajib untuk
disembah.

Makna6t;Padalchsebagiannyabendadiatassebagianyang
lain. Sebab setiap (lapisan) langit itu berada di atas lapisan langit yang

lain, seperti (undakan) kubah. Demikianlal yang dikatakan oleh Ibnu
Abbas dan As-Snddi.

AIHasanberkata,"AllchtelalmenciptakantLjuhoapis)langiv
bertindrt-tipgkatdiatastujuh(lapis)bumi.Diantaratiap-tiapOapisan)
buniyapgsatudanyanglain,danlapisanlangityangsatudanyanglain,
terdapatmakhlukdanperintah."

Firman Allah ra 'a/a, i|ijj' 41  "7?dckkch fan" pewha/I.fan, "
dikemukakansebagaisebuahpemberitahuan,bukansebagaipenjelasan,
sehagaimanai engkan beckata,.. Alam Tlaranii Kaiifa Shana tu bi Fulanin

Kadza (tidakkah kamu perhatikan bagaimana aku melakukan sesuatu
terhadapsifulan)."

Lafazh6L±dinftchkankarenaiaadalchmasifer,yakniyang
disusun bertingkat-tingkat. Atau, karena ia adalah had/, yakhi deoaf7.
fAz.bapga# /yang mempunyai tingkatan-tingkatan). Setelal itu, lafazh
dzaz7f dibuang, den lafach £A7.baagan ditempatkan pada posisinya.

Firman Allah  ra'a/a,  Gj;3j;:ij.tj:;3   "Da# 14//aft
menciptakanpadanyabulansebagaicahaya,"yaknipayhalangitdunia,
scha,galma,na.  dlkatakan-.  ataani  banuu  tamiimin wa  ataitu  banii



famJ.).7»i.»,  (Bani Tamim  mendatangiku, dan Aku mendatan8i Bani

Tanim),padahalyangdimcksudadalahsebagiannya.Demikianlchyang
dikatakanolehAIAurasy.

Ibnu Kaisan berkata,  "Jika bulan itu ada pada salah satu
langit,makaiabendapadalangit-langititu."

Quthrub berkata,  "Makna  ;F5  adalah  €faii  (besertanya/
disanping)."PendapatinipundikenukakanolehAIKalbi.Maksudfimin
Allchituadalah:Allahpunmenciptakanmataharidanbulan;disamping

menciptakanlangitdanbumi."

An-Nahhas berkata,  "Aku pemah bertanya kepada Abul
Hasan bin Kaisan tentang ayat ini, lalu dia menjawab, `Jawaban pala

palkar Nahwu adalah: jika Allah menj adikan bulan itu pada salah satu
langit,makasesungguhnyaDiatelchmenjadikanbulanitu,padabeberapa
langit tersebut, sebagaimana engkau berkata: a '/Az.»7. afsL-`ts7.}iaaba a/

mu 'lamata  foerikanlah beberapa pakaian yang bertanda) paldrfual
engkau hanya memberikan tanda pada salah satu pakaian saj a. Jawaban

yang lain adalah: bahwa wajah bulan itu (menghadap ke langit). Apabila
waj ahnya itu menghadap ke bagian dalam langit, maka sesungguhnya
iatelchmenyatudenganbeberapalangititu."

Makna ljj  "Seb¢gr!. cafrcr)/a, " adalah sebagai cahaya bagi

pendudukbumi.DemikianlahyangdikatakanolehAs-Suddi.

Atha` berkata, "(Maksudnya) sebagai cahaya bagi penduduk
langivdanbunri."

IbnuAbbasdanmnuUmarberkata,"Wajahbulanitumenerangi

pendudukbumi,sedangkanpunggungnyamenerangipenduduklangit."

Fiman Allah rfl 'a/a, g!fe ;.;iJ7 i;ij  "Dam me#/.¢d7.fa#
mcr/¢Ac7r7. s'ebcrgrzj. pc/i.Jcr?. " Yakni, pelita bagi penduduk bumi, agar



merekadapatmeneruskantransaksimerekauntukpenghidupanmereka.

Adapunmengenaikeberadaanmataharisebagaipelitabagipendudukbumi,

dalam hal ini ada dua pendapat yang pertama tadi. Demikianlah yang
dirivy,#yatkanolehAIMawardi.179

^y

AI Qusyairi meriwayatkan dari lbnu Abbas, baliwa wajch
matahariberadadilangit,sedan8lranten8lonk(belakang)nyaberadadi
but:

Menurutsafupendapatjustnisebalilmya..

DikatakankepadaAbdullahbinUmar,"Mengapamatahariitu
terkadang panas bagi kita dan terkadang pula dingin?" Ibnu Umar
menjawab,  "Pada musim panas ia berada di langit yang keempat,
sedangkanpadamdsindinginiaberadadilangitketujuh,didekatArsy
DzatyangMahaPemurah.Seandainyaiaberadadilangitdunia,niscaya
tidakakanadasesuatupunyangsanggupmenahan®anasinya."

FimanAllah:

±3¥jq23in;#&©€`11rcf3fy-i;;
E=

©gljij
"DanAllahmenumbuhkankamudarfttanchdengansebalk-

bqLikreya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam
tanah dan mengeluarkan kamu (daTipadanya pada hart•kiamat) dengan sebenar-benarnya." {bs. Nirh Fll|..17-18)

179 Lih.  ra/si.r ,4/ A4ch4;crrd7. (6/I 02).  Kedua pendapat tersebut ada|ah pendapat

As-Suddi dan Atha`  yang telah disebutkan.



Maksudnya adalah Nabi Adam yang diciptakan dari semua

pemukaantanah.DemikianlahyangdikatakanolehlbnuJuraij.Padasurah
AI An'aam dan surah AI Baqarah]8° telah dikemukakan penjelasan

mengenaihalitu

Khalid bin Ma'dan berhata,  "Allah menciptakan manusia
daritanahliat.0lehkarenaitulahhatickanmenjadilembutpadamusim
clinch

hafazh ,u`S'  adalah masAdar nanun bentuknya bukanlah
7»asAdar Sebab masAdar bagi lafazh a77bafa adalah 1€€! . Selanjutnya,

isim yang tck lain adalah a»-»abaoJ, diposisikan pada posisi-masAdt7r

tersebut Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Aali. `Imraan dan yang

lainnya.`8l

MenurutsatupendapatlafachLg|±'fumerupakanmchdoryang
dilihatdarisisimaknanya.Sebabmakna,#Sfadalahmenjadikankanu
tumbuh dengan sebenamya. Demikianlah yang dikatakan oleh AI Khalil
danAz-Zajjaj.

Meriurut satu pendapat, mckna firman Allah itu adalah: Allah
menumbuhkanbarikaliandaritanahtLmbuh-tumbuhan.Jikaberdasalkan

kepada pendapat ini, maka lafazh L`|±' di7IasAaz)kan karena menjadi

masAdar yang j elas. Namun pendapat yang pertana adalah pendapat

yang`lebihkuat.

IbnuJl]raijbeckata,"Allahmenumbuhkanmerekadibumidengan

besarsetelahkecil,dandengantinggisetelahpendek."

18° Lih. Tafsir surah AI Baqarah ayat 31 dan AI An'aam ayat 2.
]81 Lih. Tafsir surah All `Imraan, ayat 37.



Firman  Allah   ra'a/cr,   qjji±'F.   "Kem#dl.a#  D].a
me#gembcr/jha#famwfeda/an/tzquA,"yakniketikakaliinmatidengan

dENha,®&l&}-i±fe"D`anmengeluarkankamu(daripadria
pada  hart  kiamat)  dengan  sebenar-benarnya,"  yaikni  dengaLn
membangunkanuntukkebangkitanharikianat.

FirmanAnal:

fu tf3 ., ©rfi+cF3fy.Trfu`jiiffiTj

E= EE=  +
"Dan Allah menjedikan buwi untukmu sebogai hQtmparan,
s..paye kQ[mu rmerofahani jalan-jalan yang luas di buni itu."

(Qs. Nub [71]: 19-20)  .

Firman Allah ra 'a/a,  U'l|, cp31if ;g j:; ffirB  "Dan i4//ch
menifadikan bumi untukmu sebagai hamparan, " yahai dmarmparkan,

® gfe fr E3 ERE ayakamumenjalavijalan-jalanyang
luas di bumi itu. " As-Subul alddrchAth~Thuruq Oalan-jalan). Alf yaa¢

adalahjamakdari/Zgiv.,yaltujalanyangbesar.Demikianlchyangdikatakan

olehAIFarra`.182

Menurut satu pendapat, a//¢j7. adalah jalan teljal di antara
dua gunung. Hal iri sudah dijelaskan pada sural AI Anbiyaa` dan AI
Hajj.183

182Lih."a'aHi.,4/gur`ankaryanya(3/188).
183 Lih. Tafsir surah AI Anbiyaa` ayat 3 I dan surah AI Hajj ayat 27.



Firman.un:

fj;:h'BjJ'4t:ijT.;J`t;ijiiffBjjji;.++f!*jfj:36
',

© ,3L£
"Nuh beTkata.. `Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah

mendurhakaiku dan telah mengikuti oTang-orang.yQtng
harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya

i„eJaj#*un *ermgr.ow bcJck¢'." (Qs. Nub [71] : 21)

Nuh mengadukan mereka kepada Allah dan bahwa mereka
menentang dan tidak mengikutinya pada apa yang diperiptahkamya
kepadamereka,yaituagarberimap.

Paramufassi{ierkata,`Nuhmenetapdiantaramerekaselana
950 tahuan seraya terus mengaj ak mereka, namup mereka tetap dalam
kekafirandankemaksiatarmya."

Ibnu Abbas  berkata,  "Nub AS`, mengharapkan anak-anak

(beriman) setelah (dia bexputus asa atas keimanan) para orang tua,
kemudiananckdemianckpunlahirdikalanganmereka,(namunmereka

tetap tidak mau beriman) hingga mereka mencapai tujuh abad. Setelah

Nuh merasa putus asa, maka dia mendoalran keburukan bagi mereka.

Nuh hidup selana enam puluh tahun setelah badai itu, hingga manusia
menjadi banyck dan tersebar luas."

AI Hasan berkata, ``Kaum Nuh menanam tanaman dalam satu

bulandunkali."DemikianlchyangdiriwayatkanolehAIMawardi.184

\84 Li:h. Tlaif :sir AI Mowardi (61106).

\i+9J+`



Firman Allah ra 'cr/",  151= fj ::Jj'fro .'Jt; :.Jj; i i; ij:i#j
"Dan  lelah  mengikuli  orang-orang yang  harla  dan  anak-anaknya

[idak menambah kepadanya melainkan kerugian belaha. " Mcksndnya.

para pembesar dan orang-orang kaya di antara mereka yang kekafiran,
kekayaan dan anak-anaknya semakin membuat mereka sesat di dunia

dan Lbinasa di akhirat.

Para ulama Madinah, Syam dan juga Ashim, membaca firman

Allahitudengan:;:al'Bj,dengan/o/*chhurufwawdan/an.]85Sedangkan

yanglainmembacafimanAllahitudengandhammchhurufw«dansukun
huruf /om (oij®;).'86 Ini adalah salah satu dialek untuk kata a/ wa/ad.

Bolehjadiitumerupakanjanakbagikataa/w/ac7,sepertic7////A(¢hiji)

yang merupakan bentuk tunggal sekaligus bentuk jamak. Hal ini sudah
dijelaskanpadapembahasanterdahulu.

FirmanA]]ah:'      ©,3±fiifejrj
``Dan meldkukan tipu-daya yang amat besar."

(Qs. Nub [71]: 22)

Yakni, (tipu daya) yang besar nan agung. Dikatakan: fab7.7.r«»,

kubaarun dan kubbaarun, sepend\ Ofiibun, uifaabun, uviaabun, dirmaun

makna semuanya adalah sama. Contohnya adalal whm4r7.i./"», /hem;aa/«»

!85 gj.ra `ch ini merupakan gj.ra `aA yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan

dalam ragrj.b A#-Ivas)/r, h. 183 .
!86 gj.rcr `aA ini merupakan gi.ra `aA yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan

dalam roqrr.b A#-Ivas}/r, h.183 .



dan thuwwaalun. DTAfataA£:an::. rofulun hasanun wa hussanun flelaki

yang tampon dan ganteng), jamiilun wajummalun ¢mchb dan ctdr),
dan g#rra`"» untuk pembaca dan wodAdAa `q» iintuk orang yang
berwhu.

AI Mubamd berkata, "6i±i dengan rnydi.d bcrfungsi
untckmdrhiperbola."

IbnuMulaichin,HumaiddanMdyahidmembacafimanAllchini
denganl3d,tanpatasydid.187

TeriadibedapendapattentangftyudayakaunNwhitu,tipudaya
apayangdindsnd?

Menurutsatupendabat,tipudayaituadalaldoronganmereka
terhadaporangrorangyanghinadiantaramerekaagarmembunuhNuli.

Menundpendapatyanglain,tipudayaituadalchdijatuhkannya
sangsikepegamanusia,hanyakarenamerekadiberikanhartadananak,
hinggakalangandhu'afadiantaramerekaberkata,"Seandainyamereka
itu tidak berada pada kebenaran, niscaya kenikmatan ihi tidak akan
diberikankepadam-ereka."

AI Kalbi berkata, "Tipu daya itu adalah adanya pendamping

perempuandananckyangmerekatetapkanbagiAllah."

Menurutpendapatyanglain,tipudayamerekaadalalkekafiran
mereka."

Muqatil berkata, "Tipu daya itu adalah ucapan pembesar-

pembesar mereka terhadap pengikut-pengikut mereka: ;*{j,I:  dsij`  f

187 gi.ra `aA tanpa tasyid merupakan gz.ra `aA yang tidak mutawatir. gi.ra `aA inj

dicantumkanolehAz-ZamcksyaridalanA/Kas}iry¢/(4/143),IbnuAthiyahdalam
AIMuharrarAl"aifiz(161126),damAsy-SyzNIkanidalamFathAIQadir(S1426).



® lt€6 6:±3 ±± q3 61±  €5 ls6 `o&= q3 `Jangan sekali-kali
apmu meringgalkan Q)enyembahan) tuhan-tuian kamu dan jangan
iula sekali-kali  kamu meninggalkan  ®enyembahan)-wadd,  dan
janganpulasuwwa',yaghuts.ya'uqdanrrasr'."(Qs.inul[7l|..23)

Firmanlun:

{3 Gli: f3` lfj 6Ji;' f3 ; &jij, f lJ'6j

rfuT3j'ijffriJ2fif5©ifa'j6±'6-ri`
© ire f!

Wan meTeko berkato.. `JQtngan sekali-kali kamu
ape,I.inggalkan foenyembahan) twhan-tuhan kamu dan

j angan puLa sekalfkiri kamu m6reinggalkan (penyembahan)
wadd,danjanganpuLasirwwa',yoghuis,jh'uqdannasr.'

Dan ses udahnya mereka menyesqitan kebany akan
(manusia) ; dan janganlah Erlgkou tumbahkan bagi

orang-orang yang zhalim itu selaln kesesatan."
(Qs. Nub-[7l]: 23-24)

IbnuAbbasberkata,"Ituadalahberhala-berhaladangambar-

gambar. D'ulu kaum Nun menyembah semua itu, kemudian bangsa
Arabpunmenyembahnya."Iniadalahpendapatmayoritasmufassir.

Menurutsatupendapat,berhala-berhalaituadalahmilikbangsa
Arabyangtidakpemahdisembcholehbangsalairmya.Berhala-berhala
itu merupakan berhala-berhala mereka yang paling besar dan paling
agungdikalanganmereka.0lehkarenaitulahmerekamenyebutkamya
secara khusus,'setelah firmanAllah ra 'a/a, j={+,I;  &ji;'  f "Jnga#



sekali-kali  kamu  meninggalkan  (penyembahan)  tuhan-tuhan
fan". " Makna firman Allah itu adalah, sebagaimana kaum nabi Nuh
berkata kepada para pengikutnya: ;*{+,1:  a6ij`  i "Ja»gr» Sefa/i.-fa/I.
kamu meninggalhan  (penyembahan) tuhan-tuhan  kamu, "  rna;ka\
bangsa Arab pun berkata kepada anak-anak dan kaum mere.ka:

6ji; fB Glj: fB IfS `edij` fB  lfr6 6i;;;  "/a»ga» Seta/i.-*a/i.
kamu meninggathan G7enyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan

pula sekali-kali kamu meninggalhan  foenyembahan) wadd,  dan
jangan pula suwwa ', yaghuts, ya'uq dan nasr. " Setelch lm+ A:\lab
kenbalimenysbutkankanmmbiNul.

Tapi jika berdasarkan kepada` pendapat yang pertama,
semuatreapanitudikenukakandikalangankatmmbiNuh.

UtwahbinAz-Zubairdanyanglainnyamengatakan,mbiAdam
ASmengeluhdansaatitudidekatnyaterdapatanakranalmya,yaltuWndd,
Suwwa',Yachuts,Ya'uqdanNasr.WnddadalahputeraAdanyangpaling
besardanpalingberbalctikepadanyadiantaramereka.

`?a:d=um"a:putera: W

binKa'abberkata,"AdamASmemilihilimaorang
Suwwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Mereka adalah ahli

ibadah. Salch seorang dari mereka kemudian meninggal dunia, sehingga

mereka pun bersedih atas kepergiannya itu. Syetan kemudian berkata
kepada mereka, `Aku akan membuat gambar yang seperti dia untuk
kalian.Apabilakalianmelihatnya,makakalianharusmenyebutnya.'
Merekaberkata,`Akankulakukan.'Syetankemudianmembuatganbar
orangyangmeninggalduniaitudidalanmasjiddariterdantimah.Setelah
ituseorangyanglaindarimerekameninggaldunia,lalusyetanmembuat

gambamya.Demikianlahyangteriadisehinggamerekasemuamatidan
eyctanpunmembuatganbamya.SetelahitiLsegalasesuafunyamengalami

pengurangan sebagainana yang teljadi sekarang ini, sehingga mereka

+:+lJ5  ++



tiqakl?gipenyembchAllchsetelah,beberapawaktu.Syetankemudian

berk?takepadamereka,`Mengapakaliantidakmenyembalsesuntu?.'
M.ereka bertanys, `Sesuatu apakah yang clan kami sembah?. ' Syetan

`mepjawab,`Than-n]hankaliaridantuhan-tchannenekmoyangkalian.
Tidakkah kali?n melihat (ganbar) yang ada di tempat ibadah kalian.
Merekakemudianmenyembahganbaritu,hinggaAIlahmengutusnabi
Nub. Mereka berk;ta, Glr  fj  lfs ijij'  fB ;g{J,I: {6i;` f `Janga#
sefali.:halt kam meninggalfan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu
dan jangan pula sekali-kali ka;u meningg;Ikon (penyembahan)
wadd, dan jangan pula suwwa ' . "

-  iiiiE

Muhammad bin Ka'ab dan Muhammad bin Qais mengatakan
bahwasebenamyamere]caadalahkauniyangshalih,yanghidupdiantara
masanabiAdandannabiNuh.Merekamempunyaiparapengikutyang
loyald:nganmeieka.Ketikamerekamati,`makamsmepghiaskankepada

parapengikutmerekaunfukmembuatganbarmereka,agarparapengikut
mereka itu' dapat mengenang kerja keras  mereka dan  senantiasa
memperhatikannya.Ibliskemudianmembuatganbarmereka.Ketikapara

penrikutitumatidandatanglahgenerasiyanglain,merekaberkata,"Boleh
jadiitumerupckansyi'arkita.Untukapanenekmoyangkitamembuat
gambar-ganbaritu?."Syetankemudianmendatangimerekadanberkata,
"Dulunenekmoyangkalianmenyembahganbar-ganbarit`)laluganbar-

gambaritumengasihimerekadanmemberikansiramanhujankepada
mereka."Akhimyamerekapunmenyembahganbar-gambaritu.Maka
dinulallahpenyembahanberhalapadainasaitu.

Menurut saya (AI Qurthubi), dengan makna ini hadits yang
terteradalanShahihMuslim,yangberasaldarihaditsAisyah,ditafsirkan
balwaummuHal>ibahdanummusalanahmenuturkankepadaRasulullah
sebuah gereja yang pemah mereka lihat di Habasyah, yang bernama



Mariych,dimanadidalangerEjafuterdapatgambar-ganbar.Rasulullal
SAWkemudianbersabda,

:i:J,
4 \ ;;jf ) {fiai

•a;c@',i};

" Sesungguhnya mereha, jika ada seorang shalih meninggal

dunia di antara mereka, maka mereka membangun tempat
sujud  (masjid)  di  atas kuburnya dan membuat  gambar-

I   gambar (oranal itu pada kuburan tersebut. Mereka adalah

seburuk-buruk makhluk di  sisi Allah pada hart  kiamat
kelak.n  188

Ats-Tsa'labi menuturkan dari Ibnu Abbas, dia (Ibnu Abbas)

berkata, "Berhala-berhala ini adalah nana-nana orang yang shalih dari
kaum  nabi Nub.  Ketika orang-orang yang shalih itu mati,  syetan
memerintahkankepadakaumNul(yangmasihhidup)untukmendirikan
berhala-berhala di majlis-majlis yang mereka tempati, dan menamai

berhala-berhala itu dengan nana-mama orang-orang yang shalih itu.

Tujuarmya adalah agar berhala-berhala itu dapat mengingatkan kepada

orang-orang yang shalih. Maka mereka pun melakukan hal itu namun
berhala-berhala itu masih berlum di6embch. Ketika mereka sudah mati

danpengetahunntentanghalitupunterhapus,barulah.berhala-berhalaitu

disembali selain Allah. "

188 IR. imam Muslin pada pembchasan masjid, bab: Larangan Membangun Tempat
Sujud di atas Kuburann (I/376). Hadits irii telah dikemukakan pada pembahasan
terdahulu.

297/



DitutulkanjngadarilbnuAbbas,bahwaNulAsmenjagatubuh
nabiAdamASdisebuahgunungdilndia.Diamelarangorangrorangkafr
untukthawafmepgelilingikubumya.Syetankemudianberkatakepada
mereka,"Sesungguhnyaorang-orangitutelahberbuntcongkakterhadap
kalian,  dan mereka mengaku bahwa merekalah anak cucu Adam
;ementarainianbukan.Sesungguhnyaituhanyalahtubuh.Akudapat
membuat sebuah gambar untuk kalian yang seperti tubuh itu, dimana
kalian kemudian dapat thawaf mengelilinginya."  Syetan kemudian

mehggambar  kelima  berhala  itu  dan  mendoron`g  mereka  unfuTE`

menyembahnya.Ketikaterjadibanjirbandang,berhala-berhalaituterkubur

oleh tanah liat, debu dan air. Berhala-berhala itu terus terkubur hingga

dikeluackanolehsyetanuntukkaummusyrikinArab.

AI Mawardi]89 berkata, "Wadd adalah berhala pertama yang

disembah.Dinanakanwndd(cinta)karenamerekamencintainya.Menurut

pendapat IbnuAbbas, Atha` dan Muqatil, setelah menjadi milik kaum
nabi Nub, berhala ini menjadi mi'lik Kalb di Daumah AI Jandal. Dalam

halinipenyairmerekaberkata,

G3;he'i;ill..!3,\==ii #'           u':)±.~dy L€$33 '4g.

`Semoga W7;add memartyangkan umurmu. Sesungguhnya tidak halal

` bagi kita mempermainhan

perempuan, dan sesungguhnya agama itu telah kokoh ' ."190

Adapmsuwa',iamenjadimilikHudzaildipesisirlautlnimenut

I.9 Lih. TrfeirAI Mawardi (6/104).
]9°BaitiniterteradalantafsirAIMawardi(6/104),TafsirlbnuAthiyah(16/127),

AI Bahr AI Mwhith (81342:), deln Fath AI Qadir (S142:J).



pendapat mereka.

Adapun Yaghuts, ia menjadi milik Ghuthaif bin Murad di

pedalaman Saba. Ini menurut pendapat Qatadah. Sementara menurut
pendapatAIMahdawi,iamenjadimilikMndkenudianGhathafan.Tapi
Ats-Tsa' labi berkata, "A' la dan An' am -keduanya dari Tha` i-serta

penduduk Jurasy dari Madhaj mengambil Yaghuts, kemudian mereka
pergikeMuraddanmenyembahnyaselamabeberapawalmi.Setelahitu,
BaniNajiyahhendakmerebutberhalaitudariA'ladanAn'am,sehingga
mereka pun lari kepada Hushain, saudara Bani AI Harits bin Ka' ab dari

Khun'ah."
•    Abu utsmanAn-Nahdi berkata, "Aku pemah melihat Yaghuts,

dan ia terbuat. dari timah.  Mereka membawanya di atas unta yang
berpenyakit pada bagian kakinya. Mereka berjalan bersamanya dan
merekatidakmengistirahatkannyahinggauntaitulahyangmendekam.
Apabila unta itu mendekam, mereka' turun (dari punggungnya) dan
berkata, ` Sesungguhnya tempat ini telah meridhai kalian. Setelah itu

mereka membuat  bangunan di` sekitar tempat  itu untuk  mereka
tempati,.„

Adapun Ya'uq, ia menjadi milik Hamdan di Balkha'.]9L Ini

menurut pendapat Ikrimch,  Qatadah dan Atha`. Demikianlah yang

dituturkanAIMawardi.NamunAts-Tsa'labiberkata,``AdapunYa'uq,ia

menjadimilikKahlandrrisabayangkeriudiandiwarisiolehanak-analmya,

yangtertuakemudianyangtua,hinggasampaikepadaHandan."Dalam
halini,MalikbinNamthberkata,

\
'9' Balkha' adalah nana sebuah tempat yang terletak di Yaman. Lih. A/" }.an i4/

Buldan nls69`.



1;+±T $3 3f; c£;.' y3    a,;;i Gin a &i 1;,±i
``Allah dapat membuat sakit dan sembuh di dunia,

Sedanghan Ya 'uq tidak dapat menyembuhkan dan tidak pula

membuat  sakil. "
/

Adapun Nasr,  ia menjadi  milik Ai`Kala dari  Himyar.  Ini
menurut pendapat Qatadah. Pendapat yang senada j uga dikemukakan
Muqaffl.

AI Waqidi berkata, "Wadd itu berbentuk seorang laki-laki,

Suwa' berbentuk  seorang perempuan, Yaghuts berbentuk singa,
Ya'uq berbentuk kuda, dan Nashr berbentuk burung Clang. Bra//chw
a'lamr

Nafi'membacafimanAllahitudengan:li33Jlitjulengan
d»ommch huruf waq.t92 Sedangkan yang lain membacanya dengan

f;athchbiulta`.
Laits berkata, "Wadd adalah berhala kaum N\)h, sedangkan

Wudd adalah berhala orang-orang Quraisy. Dengan nana Wudd inilah
Amrbinwtrdddinamai."

'     Dalam kitab.4SA-SAI.AhaA]93 dinyatckan: "Wrodz7 adalch yang

kokoh menurut  dialek  orang-orang Nejed,  seolah-olah mereka
menyukunkanhuruf/a`kemudianmentidh8hankannyakepadahunrfdrd
Jugawndddalanucapaninri`ilQais:

192 gI.ra `ch dengan d»ammaA huruf waq adalah gi.ra `ch yang mutawatir. Hal ini
sebagaimanadijelaskandalamragrJ.i`b.4n-Ivtnyrhalanan183dan4//g»a'(2/794).

isoLTh.Ash.shihhah(2ls49).



•jfa: G I;i ~:ji3-;I-j    .-ii±f a I;i S}.i :Ja;±

"Engkan (Awan) menampckkan kekokohan (runah), jika enghau

peka,.

Dan engka.I menampahiannya jiha enghai| tipis. ''L9.

Ibnu Duraid berkata, "Wadd adalah nana sebuah gunung.
Wadd juga berarti berhala kaum  nabi Nuh AS  yang  kemudian
menjadimilikKalbdiDainahAIJandal.Dariitulahmerekamenanai
Abd Wadd."

Allah berfiman, ;*{+,I;  |bij'  i  "Ja»gan sofa/7.-ha/I. famw
ineninggalkan ®enyembahan) tuhan-tuhan kamu, " kendirm AILal
berf uman, 613L  €3 ls6 `06is  €3 ``Danjanganpula sehali-bali kamu
mevinggalkantoenyembahan)wadd,danjanganpulasuwwa'."AIAal
mejnyebutkanberhala-berhalaitusecarakhusus,karenafirman-Nya:

F}  093  ±1>±3 .+;f±S  {FS;«  S9  6itil .SB  ``Dan (Ingatlah) ketiha
Kami mengambil perjartyian dari nabi-nabi dan dart hamu (sendiri)
dcrrj. IVwfa. " (Qs. AI Ahzaab [33] : 7)

FirmanAllchra'ch,!;giJj,fii5"Da#seswdafonya"ereha
mej®)/efcr/*tz# 4eba#}Jdeow /ma#zisi.a/. " Ini adalah ucapan nabi Nuh.

Maksudnya,  pembesar-pembesar  mereka  telah  menyesatkan

kebanyakanmanusiadariparapengikutnya.Dengandemikian,firman

Allah tersebut diathaflcan kepada firman-Nya: ©  151=±  rij:  .luj=j
"Dan melakuhan tipu-daya yang amat besar. " (Qs. Nuh I:71|.. 22)

194 Bait ini terdapat da]am himpunan syaimya, 4ch-SAI.AAch, dan fi.San .4/ 'Arab

(entri: Hrerdrdr/.



Menurutsatupendapat,berhala-berhalaitutelah,ref.lJj,i
' "me#);esafi;# teba#)/afa#  /ma#wfi.a/, " yakni kebanyakan orang

sesat karchanya. Padanan firman Allah ini adalah ucapan Ibrahim:

q.dil  :i  lff  ffti.i  #} $1 "Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-
berhala itu telah ,menyesatkan .kebanyakan daripada manusia. "

(Qs.  Ibrahim  [14]:  36).  Dalam  hal  ini,  kepada berhala-berhala itu
diberlakukansifatyangdipermtukanbagi''manusia,sebaborang-orang

kafirmeyakinihalitupadamereka.

FirmanAllah ra 'a/a, fa;  qj €ngijt ±j' {3 "Da#/.a#grr/a#
Engkau  tambahkan  bagi  orang-orang  yang  zhalim  itu  selain

kesesafa#, " yakni adzab. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Bahr.
Dia berargumentasi dengan firman Allah ra 'a/a,  c!  ieLi:jT 6!

®.-i:4  }fro  "Sesungguhnya orang-orang yang berdos; berada
dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. " (Qs. AI Qaima;I [S4]..
47)

Menurutsatupendapat,(maknafimanAllahituadalali)selain
kenngin.

Menurut pendapat yang lain, makna fiman Allah itu adalah
selainujianpadahartadananak.Inirelatif.

FimanAIal:

STgujJ,rl[iJi€--#

©,jLif
"Disebabkan kesalahan-kesalahan in;Teka, mereka
diteriggelainhan lalu dimasukkan ke nerdka, maka



mereka tidoLk merldapat. pereoLong-penolong bQtgi
meTeka selain dori Allah." (Qs. Nub [11|.. 25\ -

Firman Allah  ra'a/a,  iji;i .dr±±i  I:;  "Dz.sebabAa»
kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamhan. "  6  aidalch
ffrz./7chyangdiperkuat(diberikantaukid).MaknafimanAllahituadalah:

karenakesalahan-kesalahanmereka.

AI Farra` berkata, "Makna firman Allah itu adalah: disebabkan

kesalahan-kesalalianmereka.edapatmenunaikanmaknaini."AIFarra`

berkata, " e menunjukkan pada balasanthukuman."

AbuAmrumembacafirmanAllahitudengap:*e:dr,yakni
denganbentukjanaktaksir.Bentuktunggalnyaadalcha€Ei.Asalbentuk

jamaknyaadalahcf\£>sesuaidenganwazanJL.Gi.Mairalabertemu
duaAcrmzc7A,makaAcmzafryangkeduaditukaikankepadahuruf}Ja`,

sebab huruf sebelum framza* yang kedua ini fasrch, juga disebabkan
beratdiucapkan,danbentukjamckituberatuntukdiucapkan.Selainitu,
kataitupunmz{}cr/.0lehkarenaituhuruf);a`ditukarkankepadacr%lalu

huruffrczmzczAyangpertamaditukarkankepada)/cr`,karena)/¢`itumudah

diucapkan j ika berada di antara dua a/J/

Adapunyanglain,merekamembacafirmanAllahitudengan:
'tj:;£!?i,yaknidenganmenggunakanbentukjanakyangselanatdari/'/a/

danpenukaran.

AbuAmrberkata,`Kaum(mbiNth)itukafirselamaseributahun
sehinggamerekahanyamempunyalkesalahan-kesalahansaja,Maksudnya,

a/ fafaaffoaap;a acesalahan-kesalahan) itu menunjukkan makna yang lebih

banyak daripada a/ ftcrfAz.)iaaf (kesalahan-kesalalan)."

Namun menurut sekelompok orang, a/ tAafAz.);aaf dan a/



t*afhaq);a itu sama saja. Keduanya merupakan bentuk jamck yang
digunakanuntukyangbariyakdanyangsedikit.Merekaberargumentasi

dengan firmanAI\ab Ta'ala, Sfi :ig S±}S  a ``Niscaya tidak ahan .
habis-habisnya  (dituliskan; kalim:t All;h. "  (Qs. L:quan I:31|..
27)

4`

FimanAllchitupundibacapuladengan:ii:¥dants¥,L95
yakni  dengan  menukarkan  huruf  44mza4  kepada  }/a`  dan
mengidshamkannya.SementaradariAIJchdari,Ammbinubaid,danAI
A'masy, Abu Haiwah dan Asyhab AI Uqaili diriwayatkan:  ij3€ji,

yakni dengan bentuk tunggal. L96 Yang dimaksud dengan kesalahan
merekaadalahkemus)rikanmereka.

Fiman Allah rfl 'a/a, i3b'  ij±Sts  ``"ereha djfengge/amha#
/d/w  dz.mag"Ata#  Ae  rzera*a. "  Maksudnya,  setelah  mereka

ditenggelankan.AIQusyalriberkata,"Inimenunjukkanatassiksakubur.
Adapunorangrorangyangmengingkarisiksakubur,merekamengatakan:
kaumNuhituberhakmasuknerakaataudiperlihatkankepadamereka
tempatmerekadinercka,sebagainanaAllahberfiman,6*jij'jdT

€$1j)  r`)'3±  Cij6  " Kepada mereka dinampckkan neraka pada pagi
dcmpefa#g. " (Qs. Ghaafir [40] : 46)

Menurutsatupendapat,merekamemberiisyaratakanapayang
adadidalamhadits,yaitusabdaRasulullahSAW:

?1`jJL,Jar
``hautituadalahapididalamapi."197

19j gz.ra `ch ini bukanlah gf.ra `aA yang mutawatir.
196 gz.ra `ch ini bukanlah g7.ra `aA yang mutawatir.
197 Hadits dengan redaksi: £a#/a# bagi.a" dari. #erc]fa /.aAa##am, dicantumkan



Abu Rauq meriwayatkan dari Adh-Dhahhck tentang fiman
Allah  ra 'a/a;  6b~  ij±3b ,  ijiff  ``"Greta dz./engge/am*a»  /a/w
dz.masndfacrm fe »crafa. " Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya, di dunia

mereka diadzab dengan api, disanping Pada saat yang sama mereka

pun ditenggelamkan.  Dengan demikian,  di  satu  sisi  mereka akan
ditenggelamkan dan di sisi yang lain mereka akan dibakar di dalam

api."DemikianlchyangdituturkanolehAts-Tsa'labi.

FimanAllah ra'a/a, 6laf St guj I;  F  ip±€ ;I; "A4afaa
mereka  tidak mendapat penolong-penolong bagi  mereka  selain

dar7. j4/ZdA. " Maksudnya, orang yang menolck adzab dari mereka.

olehAs-Suyuthidalam4//aml.'.4/Ka67.r(1/3862)daririwayatAhmad,AIHckim,
AI Baihaqi, Ibnu Asakir dari Shafivan bin Ya'la, dari Ya'la bin Umayah. Adapun
hadits-. Lautan adalah tinghaton neraha jahannam, habits inf terczmtum dalalm Al
Jamr. 'i4s4-S*agfa!.r no. 3192, namun As-Suyuthi tidak memberikan kode apapun. AI
Manawi berkata, "Demikianlah yang d-iriwayatkan oleh Ahmad dalam j4 d-D«rr i4/
Afo»ts%r, dan bolehjadi penulisnya lalai terhadapnya karena bingung. Kami katakan,
boleh jadi kelalaiannya terhadap hadits  itu karena lemah.  Kalau pun  ia ffechl.fa,
maka yang dinaksud dari keberadaan lautan merupakan bagian dari nerakajahannam
adalah isyarat akan berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya,  dan bahwa
bahaya-bahaya itu harus  dijauhi  dan dihindari. Atau,  karena  lautan  itu  ...  akan

=aer2,££bdeend=Eanan..%8F::;=£=Zre#*D=nn=u,td##gjzdEEa&=tsaen%hg=:==daaAa\#
(Qs. Ath-Thuur [52] : 6).  JyaJ/afi# a '/am." Lih. Catatan 4/ Jamj. '4sA-SAag4j.I (I/
3862).



Finanrm:

thf!©,36:5:7-:i:  -: ,,,-, \1,:i --_  |J   -     ; i,lf  -.

©i3i=rj2=Cf!ijdy;fjd5qpi+jir'.+3ij`oj

T63uE31FTj;3ij'{*jfj386S
r=

"Nuh berkata.. `Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan
seorangpun di antara orang-orang kofir itu tinggal di alas
bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal,

niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu,
dan mereka tidak akan melahirkan selain anak

yang berbuat maksiat lagi sangat kofir."
(Qs. Nub [71]: 26-27)

Mengenaidraayatinidibahasempatmasalah:

Pfrfuma: Nuh mendoakan bunik kepada kaumnya saat dia

putusasamerckaakanmengikutinya.Qatndahberkata,`Nuhmendoakan
ba¥:;ufk;P€}da;;e:ekis;,t;i:%fA;I;a3,jm=W,?Shy.uDkaa„ndk,.ewpaafrdya„nfryaa;

kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara
kaummu,  kecuali orang yang telah beriman (sdya). ' (Qs. Hnd E11|..

3 6). Allah mengabulkan doanya dan menenggelamkan ummatnya. Ini

adalah seperti sabda Nabi SAW,

ii;£f '+i3ifyi ijti3 ,c+c+°i i;+  rq®i  ]j# qui

*Oj33
`YaAllahyangmenurunkanAIKitab,yangMahacepathisab-

(Nya),  yang  Maha  menghancurkan  kelompok-kelompok,
hancurkanlah mereka dan guncangkanlah merekd' ."



Menurut satu pendapat, sebab munculnya doa bunk Nub itu
adalalbahwaseoranglelakidarikaumnyamembawaanakkecildiatas
bahunya,laludiabertemudenganmbiNuh.NIihkemudianberkatakepada
lelaki itry "Waspadalah engkau terhadap (anak) ini, sebab dia akan
menyesatkanmu"Anak.inkemudianberkata,"Wchaiayahku,tunmkanlah
aku."Lelakiitumenurunkannya,laluanakitupunmelemparnal>iNI]hdan

melukainya.KetilraitulahnabiNuhMarah.danmendoakanbun]kkepada

mereka.

MuhammadbinKa'ab,`Muqatil,Ar-Rubai',Athiyaldanlbnu
Zaid mengatakan bchwa nabi Nuh mengatakan ini ketika Allah sudah
mengeluarkansetiaporangmulmindaritulangsulbikaumnyadanrahim
istri-istrimereka.Allalmemandulkanrahinlraumperempuandantulang
sulbikaimlelakisebelundatalignyah)]lquanituselanatujuhpuhintahun.
Menurut satu pendapat, selama empat puluh tahun. Qatadah berkata,
"Tidakadaseoranganakkecilpundiantaramerekapadasaatdatangnya

adzab tersebut."

AI Hasan dan Abu AI Aliyah bexpendapat, seandainya Allah
membinasakan  anak-anak  mereka bersama mereka,  niscaya  itu
merupakan adzab dari Allah dan keadilan bagi mereka. Nanun Allah
membinasakan anck-anak dan ketunman mereka tanpa adzab. Setelah

:i:lHf,;::.L¥Sfanjimpetreii:±g¥J?.iD¥:i?#ri:::AfiK==
binasakan) kaum Nuh tatkala mereha mendustakan rasul-rasul. Kami
fengge/amfa# merefacI. " (Qs. AI Furqaan [25] : 37)

jFcdwa:IbnuAIArabi]98berkata,`NabiNuhmendoakanbunik

198Lih.t44tc7m.4/g"r`a#karyanya(4/186l).



kepada orahg-orang kafir seluruhnya, sedangkan nabi Muhanmad
mendorongdanmendockanburukkepadaorang-orangyangberkoalisi

dalammemerangiorang-orangyangberiman.Inimerupakandasardalan
mend®akanbun]kterhadaporang-orangkafirsecaramenyeluruh.Adapun

orangkafryangjelasnamunbelumdiketahulakhimya,diatidakboleh
•  didoakan buruk.  Sebab  menurut kami,  tempat kembalinya masih

samar. Boleh jadi di sisi Allah telah diketahui bahwa alchimya adalah

bahagia. Sesungguhnya Nabi mengkhususkan doa buruk itu kepada

Utbah, Syaibah dan para sahabatnya, karena beliau sudah mengetahui
tempat  kembali  mereka  dan terkuaknya  tabir  tentang  keadaan

merekaL. Wfallahu a 'lam."

Menurut saya (AI Qurthubi), masalah ini a/#amd«/7./7aA

telal`dijelaskandenganbaikpadasunhAIBaqarah.199

jFetr.g4: Ibnu AI Aribi2°° berkata, "Jika dikatckan: mengapa
Nuhmenjadikandoaburuknyakepadakaumnyasebagaisebabuntuk
tidak meminta syafaat dari Allah bagi makhluk di  akhirat kelak?
Kami katakan, orang-orang mengatakan bahwa dalan hal itu ada dua
alasan:

1.            Doa itu muncul karena kemarahan dan kekerasan hati. Sementara

syafaatitumunculkarenakeridhaandankelembutanhati.0leh
karena  itulah Nub  khawatir  akan  dicela  dan  dikatakan

Q{epadanya):,kemarinengkaumendockanburckkepadaorang-
orang kafir, sedangkan hari ini engkau meminta syafaat bagi
mereka.

199 Lih. Tafsir surah AI Baqarah ayat 161.
200Lih.j44ham4/g#r`c!#karyanya(4/1861).



2. Nuhberdoadalamkeadaanmarahtanpaadateksdanizinyang
tegasdalamhalini.0|ehkarenaitulahdiatidakberanimela]ndran

ralatdalamhalitupadaharikiamatkelak,sebagaimanaMusa
Asberkata,`Sesungguhnyaakutelahmembunthjiwayangaku
tidak diperintahkan untuk membTmuhnya ' Inilah yang saya
katakan."

Menurut  saya  (A] Qurthubi), '"Meskipun Nub tidak
diperintahkanuntukmendoakanburukkepadanerehadengansebuah
nash,nanunkepadanyatelahdikatakan,<#±'J'J€ffjj!=;jib
Sr'. .ti c; S}ftys cn  `Dan diwahyukan kepada Nuh: bahwas;nya
sekali-kali tidak ahan beriman di antara kaunmu, kecuali orang

};a»g fe/ch berz.ma» /sa/.a/. ' (Qs. Hud [ 11 ] : 3®. 0leh karena itulah dia
telah mengetahui akibat bagi mereka, sehingga dia pun mendoakan
kebinasann bagi mereka, sebagaimina Nabi kita mendoakan buruk
kepada' Syaibah, Utbah dan orang-orang yang seperi mereka. Beliau
bersabda,   "ya .4//aft,  faa#c#r*¢77Ja*  mere*a, ''Z°J  ketika  beliau

mengetahui resiko bagi mereka.  Jika berdasarkan kepada hal iri,
maka dalam hal itu ada substansi perintah untuk mendoalran mereka.
Whallahua'lam.

]Fccmpqut Firman Allah ra 'a/a,  iJri+3i;'oj€J;.j® ecj

®13l=fLg6¢}ij4'Y'j4jfe    `T].#ggaJ   /dl.   afas   d#mj/.
Sesungguhnya jiha Engkau biarkan mereka tinggal, rtiscaya mereka
akan menyesatkan hamba-hamba-Mu,  dan mereha tidak akan

2°1  HR. Muslim pada pembalasan jihad, bab:  Gangguan yang Mendera Nabi
SAWdariOrang-orangMusyrikdinMunafik(3/1418).Hnditsinipundiriwayatkan
oleh yang lain.



melahirkan selain anak yang berbuat maksiat  lagi  sangal  kafilr..'

Maksudnya, orang-orang yang menempati rumch-rumah. Demikianlah

yang\ dikatakan As-Suddi. Asal kata 4d-Dq}o/Oar adalah ,Ij;.~j sesuni
dengan wazan J\i;i dari kata Daara yod„2fr". Huruf wa« itu kemudian
dituELkankepadahurufy¢`dansalahsatunyadimasukkankepadayang
lain, seperti gfyp;aa7» yang asalnya g¢twaz7m. Seandainya kata acJ-cJtzny"ar

itusesuaidenganwazanJ&,makaiaakanmenjadijl5S.

AI Qutabi berkata, "Asalnya adalah 4d-Dc7ar,  yakni orang

yang  menetap  di  rumah.  Dikatakan:  mac  bj.  OCJ-da¢rz.  d7.y}iarw#

(tidak ada seorang pun di rumch), yakni tidak ada seorang pun."

Menurut satu pendapat, crc7-dr.)/crcrr adalah pemilik rumah.

FinanAIah:

ie3+#tz,3;€3ji5c+Bg'ty`iBj,3±=T*j
©iuno`fjrfuT±j'ty'jri3jTB

"Ya Tuhanku.I ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang

masuk ke rumahKu dengan beriman dan semua orang yang
beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau

tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain
4ebJ.#fls¢¢". " (Qs. Nub [71] : 28)

Firman Allah  r¢ 'cr/a,  6'+`JZ3J,rit+i   "ya  r##a#frz{.J
crmpw#z./aA  cr*el,  z.b#  bcrpcrfr*w. "  Nuh mendockan  dirinya dan kedua

orangtuanya. Kedua orangtuanya adalah orang yang beriman. Mereka
adalah Lanik bin Mutawasylih dan Syamkha binti Anusy. Demikianlah



y`angdituturkanolehAIQusyaindanAts-Tsa'lali.NinthAIManrardi202
meriwayatkan tbahwa maria ibunya adalal Minjal. Sa'idbin Jubair
berkata, "Yang dinaksud dengan kedin orangtuariya adalah ayahnya
dankakeknya."                                                             t..,`,     >.+          7<\   ,i

Sa'idbinJubairmembacafiinanAllahinldengan:{f}},`3,I,yalmi
denganhand`hun]fdB/,karenadiameng8unakankatayaLgbchentuk
tunggal.2Q3AIKalbiberkata,"DiantaraNulidanAdamterdapatsepuluh

orangAyahyangsemuanyaadalahorangorangyapgberiman.".

IbnuAbbasberkata,"Tidckadasatupun-orangtuaNululari
DiasampaiAdan-yangkafir."

FimanAllahra'a/a,l$3:=;;ji5cr:TB"Orng}qugmagrl[
fe rq7»chKzt de77gr» berz.man, " yakri masjid dan mushallaku, kalena
hendakshalatdanpereayakapadaAllah.Sesunggulnyaorangrormgyang
masukkedalamnmahpannabiituhanyalalorangrorngyangberiman
kepadamereka.0lehkarenaitulahNchmapjadikanmasjidsebagaisebab
adanyadoaagardiampuniitu.

Nabi SAW bersabda,

t,1;;i+:p{j,i`ll*}=;jiise;i:+;fj;ja:i<;ar
_,,

•iiiJ,itl,al'*,fat,]i=¢Liii,iJ'e
" Malaikat  akan mendoahan keselamatan kepada salah

seorang dart kalian, selama dia berada di mdylisnya dimana

202Lih.TofsirAIMawardi(6/106).
2°3 gz.ra `aA Sa' id ini bukanlah gz.ra `ch yang mutawatir. gf-ra Tch ini dicantumkan

olehlbnuAthiyalidalam,4/4fzfharrar[4/Fya/-&(16/129),Asy-SyaukanidalamFafA
.AIQadir(SM2;9).

GB



dia shalat di sana, selama dia tidak berhadats di dalamnya.
Malaihat itu berkata,  `Ya Allah amprnilah dia, ya Allah

\raAm4f<r./aA  d7.a'."  Hadits  ini  telah  dikemukakan pada

pemhaharmtrfuulu
i ,   Inilahpendapat IbnuAbbas: =ji}' "rqmchfu, " yakri masjidk`L

DquikianlahyangdiriwayatkanAts-Tsa'labidandikatakanAdh-Dhahhak.

DarilbnuAbbasjugadiriwayatkan:maksudnya,danorangormg

yangmemasukiaganaku.Dengandemikian,kataBa7./ituberanirunah.
DemikianlahyangdiriwayatkanolehAIQusyalri.

DarimnuAbbasjugadiriwayatkan,maskudnyaadalahtemanke

yangmasukkedalamrumahku.DemikianlahyangdiriwayatkanolehAI
Mawardi.2o4

MenurutSatupendapat,yangdimaksudadalahtyangmasukke
dalan)runahkuMenutpendapatyapglain,yangdinaksudadalchtyang
masuk ke dalan) kapaHm.

Firman Allah ra 'a/a, ri3ij.TB has+B "Da» sew"a orang
yang beriman laki-laki dan perempuan, " secara, urn:urn, sampali hard
kianat. Demikianlah yang dikatakan Adh-Dhahhak. AI Kalbi berkata,
"DariummatMulammad."Menurutsatupendapat,darikaunnyaOvuh).

Namunpendapatyangpertamalebihkuat.

FirmanAllahra'o/a,ILjng'{j€kyiJT±j3'{j``Da#/.a#grJ7/a#

Enghau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu, " yakrli ora]ug-

orang{yangkafir,lj,t±'{!"Se/az.«febf.77asaa#,"yaknikecualikebinasaan.

Dengandemikian,itumerupalransesuatuyangumumbagisemuaorang
kafrdanmusyrik.

2o. Ljh. Trfsir AI Mawardi (6/106).

jj?i



Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah orang-orang

musyrikdarikalangankaumnya.

i4/-/abaar adalah  a/ *I.Jaat (kebinasaan).  Menurut  satu

pendapat,a/kfrzAsraarlacerugian).Kedunpendapatinidiriwayatkanoleh
As-Suddi. Karena itu Allah ra 'a/a berfiman,  ri .+i CJS: 5-Y'|Si lj
``Sesungguhnya mereka itu ahan dihancurhan kepercayaan yang

dianwJH);a. " (Qs. AI A'raaf [7] : 139)

Menurut satu pendapat, a/-fabbaar adalah penghancuran.
Malmapendapat-pendapattersebutsana,Allah-lahyangMahamengetahui

akanhaliftydandialahyangmemberikantaufikuntukyangbenar.



^--It



SURAH
AL JEN



*jTCFJT£TJ±

©t#:,¢:J;=Ti-:#j,g'.#i#,%J`Lf
©ifi'B{jfri£T[ifbi;

``Katakanlah (hai Muhammad), `Telah diwahyukan
kepadaku bahwa: sekumpulan jin telah mendengarkan

(AI Qur`an), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah
mendengarkan AI Qur`an yang menakjubkan. (Yang)

memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami
beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan

mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan
bahwa Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak

beristri dan tidak (pula) beranak." (Qs. AI Iin TJZ|..1-S)

Mengenai tiga ayat ini dibahas delapan masalah:

PerJHma: Firman Allah SWT, 8'j ±jiL¢ "Kcrfafandfr ¢cri.
Muhammad),   `Telah  d-iwahyukan  kepadraku...' ." Ya.kni..  wahi

Muhammad,katckanlahkepadaumatmubahwaAllahtelahmewahyukan



kepadanumelaluimal_a±l[atJiun.

;}j :;=;S '€±==1'£f  .`Bahwasanya` sekumpulaxp jin  telah
mende»garha."Maksudnya,ajaranyangdibawaolehNabisAwjuga
didengarkanolchbangsajin,dansebchmlryabeliautidakmengetainhal
in

Begitulah pendapat dari .Ibnu Abbas dan beberapa ulana
lairmya-

KataajfpadaayatinidibacaolehlbnuAbiAblahmenjadi
ahfy42°5,yaitub;nutaktifdarikafaajf,dinanabiasanyadisebutkan

rI

cz«haa z.Jarz.Az. atan walaa, lalu himlfwou-nya dirubah inenjndi hunrf

fraprzah.Danperubabaninitemasckperibahanyangdiperbolehkan
secaramutlakpadasetiaphurufrmziyangberharafaf4lhammchdiawal
kata.ContohlainnyaadalahfimanAllahSWT,i€i:)+P7lip"Da»

apabi|a rasul-rasul Telah' ditetapkan waktu  (mereka)."206 D.rmana,
bentuk awal dari kata "ggztaf adalah waAgg;/af .

Bahkan AI Mazni bukan hanya mengganti hurufnya saja

(wcrz/ menjadi arty) namun juga Aarchmya, yaitu menjadi Acrrafaf
AczsraA.  Misalnya saja kata I.faahan,  I.iproadr/#7f,` i. 'aa«»,  dan lain

sebagainya.

iKcd«a: Ada sedikit perbedaan pendapat dari para ulama,
apckahpadawaktuituNabisAwmemangdapatmelihatsosokjin?

2°5  gz.ra`aA  ini tidak _termasuk  gfra<`a`4 sab'ch`yang  mz//¢wafz+.  gJto`aA  ini

disebutkanolehAz-Zamakhsyaridalani4/iKtzpronqr(4/145),disebutkanjugaoleh
IbnuAthiyahdalami4/4fuAamzr.4/flra/-jz(16/130),dandisebutkanpulaolehAbu
Haya\n dz\lalm AI Bahr AI Muhith (81346).

2o6(Qs.AIMursalat[77]:I).



SebenamyapadazhahirayatAIQur`anmenunjukkanbahwa
belian tidak dapat melihat mereka, dimana pada ayat ini disebutkan

::;#~€-#€pa.i;::at};I:ng:i,S,eabAu,ck¥e:
rd;rjri'givj-dj6ij3

OT+jLJl<:>3-a.==£.   "Dan    (Ingallah)    ketika    kami    hadapkan
serombongan jin kepadamu yang mendengarhan At Qur`an.neon

Dala\m  kite.b  Shahih  Muslim  daln  Sunan  At-Tirmidzi

diriwayathan,darimnuAbbas,iamengatakan:

*TJ GJ `*', j£ *J ,i; a, j=
\
&' ]J=J fj C

fu;iiigf ;: ,a2;ri i ;L3 ±k &i j£ &i J;; ;-jL'i
rl

i :;;'3 ckgivl :;;; :le> rf3 .i>`<: j; j! ±A,G-,   _     ,  ,

i; t±givi  Li;+:  .rfui .pe  i;f3
i;;3  £; j3>, :I+'j 9ifa' a  :ij'd;

£rfu'
:(r¥J|

9,; a :,J'6 .th, ¢ .i;'J
{fa'ju;i Lf;fyi 'jjci; ij±:j*j

L¢;fyi  'jjt£  'Jjf'J£;  I;flJ'b:  9€lfil  ,i  ffj  £'
-,

i.jL,G j=± }j zia-if ijiff i.i`]`i #i 1: {q{;,a;i
¢,,,,

rfe:  c7inoi  :ie  ,fu;±L; fa.` 3£3  .[>fe  c;  j!

ji £;i 1£; 'Jl tfLU.l li; :ljJ'j3 @' lj:;£l 'oTJi.I lji-;
uTj qu Lg; G*' L: :,,us i¥j j± ,j=+: .sri,

1}9fb: . ifai 6:i 2ijL` #'3 4 &6 Afa}i j'! tfJiz €±>

2o7(Qs.A|Ahqaaf[46]:29).



]}9fj .,ini 6:}

±Ji if :i3 `j= a,jfo
GS i5}i j! tflii- can
Jii= 4=` i; ir3 = a,

RasulullahsAwtidakpemahmembacakanAIQur`ankepada

jindintidakjugamelihatmereri.(Alasamyaadalah)ketika
Nabi SAW bersana beberapa orang sabahatnya berniat untuk
mengadakanpeljalanankepasarukaz,temyataadasekawanan
syetanyangbiasanyamencurikabardarilangittiba-tibatidak
dapatmendengamyalagikarenatchalangolehsesuatu,daneda

puladarimerekayangdihantamolehmeteor,lalumerekapun
memutuskan untuk kembali ke markas mereka. Melihat mereka
kembali tanpa membawa basil, para pimpinan mereka pun
bertanya,`Apayangtetiadidengankalian?.'merekamenjawab,
`Kami telah dihalangi oleh sesuatu hingga kami tidck dapat

mendengarkankabardarilangit,danbahkanbeberapakawan
kita yang berusaha mencoba lagi temyata harus berhadapan
denganhantamanmeteor.'`Laluparapimpinanmerekaberkata,
`Dibalikinisemua`pastiadasesuatuyangtelahteljadi.Pergilah

kalianmengitaribumidaribarathinggatimur,dancarilalapa

yangmenjadipen9halangkitauntukmendengarberitadarilangiv!'
halusekawananjintadipunlangsungberangkatmengitaribumi
daribarathinggatinur.

Tidak lama kemudian beberapa di  antara `mereka melihat
sekelompok manusia yang berada di kota Tihamah hendak
melakukan perialanan menuju pasar Ukaz, namun sebelum
berangkat mereka terlebih dahulu melakukan shalat.  Dan



temyata,merekaituadalalNabiSAWbersamaparasahabatnya

yangsedangmelaksanakanshalatshubun.Dansctelahjin-jinitu
mendengar lantunan ayat-ayat AI Qur`an, mereka berkata,
`RLpryainilahyangmenghalanedkitauntckdapatmencurikabar

dari  langit.' Lalu mereka pun berangkat pulang hendck
melaporkan apa yang mereka dengar di mukaJ bumi, mereka
berkata: wchai kaum jin sekalian:  "Sesq»ggwhnyo famz. /e/ch
mendengarkan  AI  Qur`an yang  menakjubkan.  (Yang)
memberi petunjuk kepada jalan yan`g benar, lalu kami
beriman kepadanya."

SetelchituAllchSWTmenurunkanayatinikepadaNabiSAW,
" Katakanlah thai Muhammad), `Tlelah divakyukan kepadaku

baJowa.. sehampulqnjin telah mendengarhan (AI Qur`an)."208

Dengan isnad yang sama, terdapat matan tambahan yang
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: yang
terjadi  dengan bangsa jim  itu terdapat pada firman Allah  SWT,
l`LLJ, e±: 6jj±' b3f:+.i±` ST i;; i6 a  "Dan  baAwa /a/*o/a Aa7%ba
ALllah (Muhanmad) berdiri menyembah-Nya (mengerj akan ibadah) ,
hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya."Zne

IbnuAbbasmelanjutkan:ketikabangsajinitumelihatNabisAW
melaksanakanshalatbersanadenganpanasahabatnya,merekapunikut

2°. HR. AI  Bukhari  pada pembahasan tentang  tafsir (3/208).  Hadits  ini juga

diriwayatkan  o]eh Muslim pada pembahasan tentang shalat,  bab:  Mengeraskan
gi.ra`chpadaShalatShubuh,dangI.ra`chyangDibacakepadaBangsaJin(I/331).
Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir (5/426427,
haditsnomor3323),laluAt-Tirmidzimengomentaribalwahaditsinitermasukhadits
hasanSAchj.4.DiriwayatkanpulaolehAhmaddalam.4/"wS#ad(1/252).

2og(Qs.AIJin[72]:19).



menjadi .quakmum di belakang Nabi SAW dan bersujud bersamanya,

mereka mera.sa takjub dengan ketaatan yang dimiliki oleh para sahabat

Nabi SAW itu. Lalu merekajuga mengadukan hal ini kepada bangsajin

yanglain:rl=J,3j£6jj±;b3g'.j;ijJSta;;ij6"Danbafowa/a/ha/a
hamba Allah  (Muhammad)  berdiri  menyembah-Nya  (mengerjahan

ibadah), hap'npir sdya jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya. "

Maksudnya,bahwatatkalaMuhammadberdirimenyembah-Nya,hampir

saj a para sah.abatnya itu berdesak-desakan mengerumuninya2'°. HR.

At-Tirmidzi, lalu ia mengomentari bahwa hadits ini termasuk hadits

hasan shahih.

Maknaayatyangditerangkandalamriwayatdiatasinenunjukkan

bahwa.NabisAwtidakmelihatparajin,walaupunmerekapadasaatitu

beradabersanadenganNabisAwdanmendengarlantunanayatAIQur`an

yang beliau baca. Dan pada hadits di atas juga menunjukkan bahwa
bangsajinjugaikutbersamasyetandalammencuri¢urikabardarilangit,

karenamerekajugaterkenalemparanmetcor,danmerekajugaterkadang

disebut dengan sebutan syetan, sebagaimana pada firman Allah SWT,

;pr')q=lS':rdg±±..Yaitusyetan-syetan(darijenis)manusiadan(dan
jenis) jin.„2||

Memang makna syetan sendiri menurut bahasa adalah semua

yangmenyinpangdankeluardariajaranAllah.

Sebuah  riwayat  lain  dari  At-Tirmidzi,  dari  lbnu Abbas,

menyebutkan:

2'° HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir (5/426427).
2ll  (Qs. AI An'aam [6]: 112)
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Ketika ity, bangsa jim naik ke atas langit untuk mendengarkan
wahyuyang.alsan4iturunkan,namunsatukalimatyangmereha
dengarkan mereka tambahkan sembilan kalimat lainnya. S atu

t kalimat yang mereka dengar itu adalah kalimat yang benar,

sedangkan sembilan kalipiat tambahamya adalah kalimat yang
batil.LalusetelchMulianmadSAWdiutussebagaiNabi,mereka

tercegah dari rutinitas mereka itu, dan mereka pun akhimya

in.engadukepadaibliskarenamerekabelumpemahdikejar-

kejarolehmeteor;ebelumnya,ibtispunmenjawab,`Haliniteriadi

pasti ada kaitannya dengan suatu kejadian yang ada di bumi ! '
kemudianiblispunmengirimbalatentaranyauntukmemeriksa

apa yang menjadi penyebabnya. Dan tidck butuh waktu yang

lama bagi para tentara itu untuk menemukan penyebabnya,
dimanamerekamelihatNabiSAWsedangmelaksanakanshalat

disuatutempatyangdiapitolehduagunung-maksudnyaadalali
kota Makkah-. Maka mereka pun kembali kepada iblis dan



memberfuahikanhalyangbanisajamenekalihat,ibhispunlangsung

merasayckindanberkata,`Itulahkejadianyangteljedidibumi

yang menyebabkan kita tidak lagi bebas untuk mendengarkan
kabar dari langit! ' ."2]2 Im. At-Timidzi, dan ia menilai bahwa
hadits ini termasuk hadits Aaso» ShaAI.A.

Riwayatinidenganjelasmembuhi][anbchwabangsajinjuga
dilemparkan dengan meteor sana seperti pan syetan.  I

Pada sebuah riwayat dari As-Suddi juga disebutkan, bchwa
setelahmerekadilemparidenganmeteormerekamenghadapiblisuntuk
memberitahukan mengenai apa yang terjadi,  lalu iblis  berkata,
"Ambilkanlch sebongkah tanah dari setiap daerah agar aku dapat

menciumnya dan mengetahui apa penyebabnya!."  Lalu mereka
melaksanakan perintah+ tersebut dan kembali kepada iblis setelah
menbawaapayangdiperintahkankapadamereka,lalusetiapbon8kahan
tanahitupundic.iumolehibns,daniabckata,xpenyebabsemuniniberada

dikotaMakkal!."

KemudianiblismenSrimkansekelompokbapgsajinuntukmelihat

apa yang teri adi di kota Makkah.

Adayangmeriwayatkanbalvejumlahkelompokjinyangdikirim
iblispadasaatituadalahtujuhkelompok.Adajugayangmeriwayatkan
bahwajumlahnyaadalahsembilankelompok,dan§alahsatunyaadalah
Zauba' ah, seperti yang diriwayatkan Ashim, dari Zirr, ` Lalu delegasi
Zauba'ah dan para sahabatnya itu berangkat menuju kediaman Nabi
SAW.„

212 in. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir (5/427428, hadits nomor
3324), lalu iajuga mengomentari: hadits ini termasuk pada kelompok hadits Aasa#
shahih.

323
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Ats-Tsumalimengatakan:riwayatyangpemahkudengaradalch

merekaberasaldaribaniAsy-Syaishaban,danbaniAsy-Syaishabanadalah

bangsajinyangberjumlahpalingbanyak,memilikikekuatanyangpaling

besar, dan pasukan iblis kebanyakan juga dari kaum mereka.

Ashimjugamenyebutkanriwayatlaindarizirr,bahwamereka
beriumlahtujuhkeloinpok,t,igakelompokberasaldariHarrandanempat

kelompok  lainnya  berasal  dari  Nashibin.  Sedangkan  Juwaibar
meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, bahwa mereka beriumlah sembilan
kelompok,yangkesemuanyaberasaldariNashibin,nanunbukanNachibin

yang berada di Irak, tapi yang berada di Yaman.

Adajuga yang meriwayatkan, bahwajin yang diutus ke kota
Makkah adalqh j in dari Nashibin, sedangkan yang diutus ke Nakhlch

(tepatnya ke kota Tihamah yang tidak terlalu jauh dari kota Makkah)
adalahjindariNinawai.Dansemuariwayatinitelahkamisanpaikanpada
tafsirsurahAIAhqaal213.

Menurut Ikrimch, surah yang dibaca oleh Nabi SAW pada saat
itu adalah surah AI Alaq,  6±£ G,jilij+b.fJL-! ijf  "BaccI/a* de#gr#

(menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan."214

Kamijugatelahmenjelaskantentangdefinisinamakelompok
daribangsajinpadatafsirsurahAIAhqaaf,olehkarenaitusebaiknya
kamitidakmengulangnyalagidisini.

Adapunpendapatkeduadaripararilanamengatakanbahwa
Nabi.SAwmelihatlangsungjintersebutpadamalamjin215,daninilal]

213 A| Ahqaaf ayat 29.
2l`(Qs.AIAlaq[96]:1)

2[5 Malam jim adalah malam dimanajin datang kepada Nabi SAW dan membawa

beliau ke sebuah tempat yang dijadikan markas o]eh para jim, agar mereka dapat
belajar agama dan hukum-hukum Islam dari Nabi SAW.



Tiwayatyangpalingkunt.
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AkupemahbertanyakepadaAlqamah,"Apakahdahulu.Ibnu
Mas'udbenar-benarbersamadenganNabiSAWpadamalam

jin,"laluAlqanahmenjawab,"Akujngapemahbertanyakepada
lbnu Mas'ud dan para sahabat Nabi lainnya apakah mereka
benar-benar bersana Nabi SAW pada malam tersebut, Ibnu
Mas'ud menjawab : `Tidck, memang sebelum itu kani bersana-

i+?+



sanadenganNabiSAW,nanunkamikehilanganbeliau.Ketika

itu kani anat panik dan khawatir ada sesuatu yang terjadi
terhadapnya,karenameskipunkamitelahmencarinyakeseluruh

pelosok tapi kami tidak j uga menemukarmya.-Walaupun tidak
nyenyck,malanitukamitertidurkareriakelelahan.'

Di pagi harinya, tiba-tiba beliau datang dari arah gua Hira, dan
kami pun serentak menyanbutnya dan berkata kepadanya,
`Semalamketikakamimenyadariengkautidakbersamakami,

kamilangsungmencarimukemana-mama,namunkamitidakdapat

menemukanmu,laluakhimyakamipuntertidurwalaupuntidak

nyenyck seperti biasanya.' Kemudian Nabi  SAW berkata,
Csemalam  salah  satu  utusan  dari  bangsa jin  datang

kepadaha,  lalu ia mengajakku untuk pergi  dengannya,
karena dengan tlyuan untuk memperdengarkan AI Qur`an
mafrcr  a*ai p##  I.twf  de#ga##)7a. '  Kemudian  Nabi  SAW

mengajakkamisemuauntukmenapakijalananyangbeliaulalul

semalam, dan memang benar, kami menemui jejck-jej ak dan
bekas-bekas api dari bangsa jin.

LaluAsy-Sya'bimelanjutkan:Karenamcrasatidakpuas,kami

punbertanyalagitentangapasajayangberkaitandenganmalan
itu,lalukamidiberitahukanbahwabangsajinyangditemuloleh

Nabi SAW adalah jin-j in kepulauan (yang tinggal di daratan).
Dan Nabi SAw juga niemberitahukal kepada bangsa jin itu,
`-``Kalianbolehmemakansetiap'tulan±yangtelahdisebuthan

atas nama Allah, dan`bchkan tulangbeluldng yang dijatahi
untuk  kalian  itu  leb-ih  banyd:k  daribada  daging  (yang

dimakan oleh marmsia). Dan kalianjuga akan mendapatkan
kotoran  hewan  uirtuk  diberikan  kepada  hewan-hewan



f2t#ggcrmgcr# frcrJz.cr#. " Lalu Nabi SAW bersabda kepada para
• sa.hatoat,  Coleh  karena  itu,  janganlah  kamu  beristinja`

(bersuci)  dengan  menggunakan  keduanya  (tulang  dan
kotoran hewan),  karena  keduanya  adalah mahanan bagi

Saudara-saudaramu dari bangsa jin."2L6

Ibnu AI Arabi bexpendapat,2[7 Ibnu Mas'ud lebih mengetahui

kea.daan yang terjadi pada saat itu daripada Ibnu Abbas, karena Ibnu

Mas'ud berada di  tempat kejadian,  sedangkan Ibnu Abbas  hanya

mendengarberitanyasaja,danmenyaksikanlangsungtidaklahsamadengan

mendengar.

AdajugayangmengatckanbahwaNabisAwtidakhanyasekali

didatangiolehbangsajin,tapidunkali,yaituketikadikotaMakkahseperti

yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di atas tadi, dan yang kedua adalch
ketika berada di Nakhlah seperti yang disebutkan pada riwayat Ibnu

Abbas.

S edangkan AI Baihaqi mengatakan bahwa yang diriwayatkan

olehlbnuAbbasadalahketikabangsajinpertamakalimendengarNabi

SAwmelantunkanAIQur`andanmengetahuitentangkeberadaanbeliau.

Pada wcktu itu Nabi SAW tidak membacakan lantunan ayat itu kepada

bangsajin, dan beliaujuga beluni melihat mereka, persis seperti yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian untuk yang kedua kalinya,

216 HR.  Muslim  pada pembahasan tentang  shalat,  bab:  Mengeraskan  g!.ra`aA

pada Shalat Shubuh, dan gj'rcr`c}A yang Dibaca kepada Bangsa Jim (I/332).  Juga
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir, bab: Tafsir Surah
AI Ahqaaf (5/3 82, hadits nomor 325 8), lalu At-Tirmidzi mengomentari bahwa hadits
ini termasuk hadits Aczsan sAaAz.A. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam 4/ Mur»crd
(1/436).

217 Lih. .4Aham A/ g#r `a# (4/1864).



delegasi dari bangsajin diutus agar menemui Nabi SAW untuk dibawa

menemui bangsa jin lainnya di tempat mereka agar Nabi SAW dapat

melantunkan ayat AI Qur`an di hadapan mereka semua, persis seperti

yangdiriwayatkanolehmnuMas'ud.

Lalu AI  Baihaqi  melanjutkan:  hadits-hadits  yang  £AcrAJ-A

menunjukkanbchwalbnuMas'udtidakbersamadenganNabisAWpada
malamjin,iadanparasahabatlairmyahanyamelihatbekasapidanjejak

tapakkakiparajinketikaNabisAwmemperlihatkanarahpeljalanannya

padamalanitu.Namun,sebenamyabeberapariwayatlainadajugayang
menyebutkanbahwalbnuMas'udpadamalamituikutbersamadengan
NabiSAW,danmaknainitelahkamisanpaikansebelumnyapadatafsir
surchAIAhqaaf.

Riwayat dari mnu Mas 'ud yang lain itu menyebutkan, bahwa
Nabi  SAW pada  waktu  itu  berkata kepada para  sahabat,  "j4k#
diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat, AI Qur`an

kepada  bangsa jin,  siapakah  diantara  kalian yang  mau  ikut
de#gr#ha.?."  Lalu para sahabat terdiam  seribu  bahasa,  dan Nabi
SAW pun mengulang pemintaannya lagi, namun para sahabat masih
terdian, lalu Nabi SAW mengulangnya untuk ketiga kali, dan kali ini
Abdullah bin Mas'ud menjawab,  "Aku  akan pergi  bersamamu
vraha Ralullah. "

Lalumerekaberduapunpergi,hinggaakhimyamerekasanpai
di bukit Hajun, tepatnya di sebuah lereng yang dinamai dengan lereng

Abu Dubb. Dan tidak lama kemu_dian Nabi SAW membuat suatu garis

pembatas,  1alu  beliau berkata,  "E#gkcrzt  f!.dr* per/w  me#erwf4¢#

perjalanan selanjutnya, tunggulah disini dan jangan melewati garis
7.#z.."Kemudianbeliaumelanjutkannyasendirihinggatibadiujungbukit

Hajun, lalu ada beberapa makhluk yang menyerupai anak-anak unta



mengaj ak beliau turun dari bukit sambil menurunkan bebatuan dengan

kcki mereka. Setelah itu mereka beljalan sambil memukul-mukul `rebana

seperti yang dilakukan oleh para wanita Arab, hingga akhimya mereka

semakinjauh menghilang dan aku tidak dapat melihatnya lagi. Karena
khawatir terjadi sesuatu terhadap beliau maka aku pun bangkit dan
hendak menghampirinya, namun setelah aku melihatnya beliau malah

mengisyaratkantangannyaagarakusegeradudukkequbali.

KemudianditempattersebutNabiSAWmembacakanayat-ayat.

suciAIQin`an.SuarabeliauyangcukuptinggipadasaatitulaHyang

membuat aku mendengar lantunannya dari tempat dudukku. Sedangkan

parajinituseakanmelekatdiatastihah,hinggamembuatkutidakdapat
melihat mereka sama sekali.

Setelah Nabi SAW selesai membaca ayat-ayat AI Qur`an itu

beliau menghampiriku  dan  berkata,  "j4pcrkajz  /adz.  er]ghaw  r.#gz.#

7»e#ghampz.rz.ha.?," aku menjawab, "Betul wahai Rasulullah." Beliau

berkata la;g:1, CCEnghau  tidak perlu menghampiriku,  karena jin-jin

tersebut menj emputha untuk mendengarkan lantunan ayat AI Qur` an,

kemudia.n mereha ahan pergi menuju kaum mereha masing-masing

dan memberitahukan tentang peringatan yang disebutkan di dalam

AI  Qur`an.  Dan  mereka juga  menanyakan  kepadaku  apa yang

diperbolehhan bagi mereka, lalu aku menjowab, " Tulang dan hotoran

hewan. 0leh harena itu janganlah salah satu dart halian nanti yang
bersuci dengan menggunakan keduanya."2\8

Ikrimah mengatakan bahwa j umlah mereka yang berkumpul

218 Riwayat  ini disampaikan oleh AI Alusi  dalam RetA 4/ A4cr 'o»z. (9/186), yang

dinukilkannya  dari  Syawh  S###an  .4/ Bcrj.ftcrqJ.,  dari  b6berapa  sanad,  dari  Ibnu
Mas,ud.



padasaatitusekitarduabelasribujin,yangrata-rataberasaldaripulau

yangtexpisah-pisch.

Pada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud disebutkan: Lalu aku pun
berangkat bersama-sama Nal]i SAW. Dan sesampainya kami di suatu

masjid yang dekat dengan sebuah dinding yang sering disebut dengan

dindingAuf,beliaumenggambarkansatugarismemanjangagarakutidak

melewatinya.   '

•I,aludelegasidaribangsajinmenghampiriNabisAW,danbentuk

tubuhdelegasiitus.epertiorang-orangyangberasaldarisukuZuthyang

wajahnyaseperticangkiryanglubangatasnyalebihkecildaripadalebar

bawahnya.LalumerekabertanyakepadaNabiSAW,"SiapakahAnda?"

beliaumenjawab,"AkuadalahseorangNabiutusanAllal1."Lalumereka

bertanya lagi, "Siapakah yang dapat bersaksi atas perkataanmu?" Nabi
SAW menjawab,  "Pohon ini.." 1alu pohon tersebut datang dengan

menggunakanakamya,walaupunpohontersebuthanyadapatbeljalan
dengan terseok-seok namun akhimya pohon tersebut berdiri kokoh di
hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, "Abakah yang dapat
engkau persaksikan?." Pohon tersebut menj awab, `Aku bersaksi bahwa
engkauadalahutusanAllah."

Setelahmemperdengarkankesaksiannya,pohontersebutkembali

lagidenganmengulurkanakamyakesebuahbatu,danbatuitumenyeretnya

ke tempat semula. Walaupun berjalan dengan terseok-seok, akhimya

pohon tersebut kembali seperti sedia kala.

Diriwayatkan pula`, bahwa setelah Nabi SAW menyelesaikan

pembacaanayat-ayatsuciAIQur`an,beliaumenghampirilbnuMas'ud
dan berbaring di pangkuannya. Dan setelah terbangun dari tidur beliau

bertanya  kepada  Ibnu  Mas'ud,  ".4pcr*cr%  crda  c„.r  w#f#4  c7z.pcrfrc".

bern;z/c7fow.?." Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah,



disisiku ini hanya ada sebuah kantung yang isinya #crbz.c7z (buah kurma

yang direndam di air)." Lalu Nabi SAW berkata, "Bzfha#hafo #crGz.c7z i./w
hanya  campuran  buah  kurma  dengan  air?."  ScteLth merLgata.ka.rL

demikian Nabi SAW pun akhimya berwudhu dengan #crbidz tersebut.

jFefz.g¢: Men8enai hukum air yang digunakan untuk beristinj a

telah kami j elaskan pada tafsir surah AI Hijr2]9, dan untuk benda-benda

lainyangda|)atpuladigunakanuntukberistinjajugatelahkamijelaskan

pada tafsir surah At-Taubah22°, oleh karena itu kami rasa tidalc perlu
mengulangnyadisini.

iKeempaf: Para ulama berbeda pendapat mengenai asal muasal

makhlukjin.Ismailmeriwayatkan,d'ariHasahAIBashri,bahwajinitu

adalah anak cucu deri iblis seperti halnya manusia adalah anck cucu dari

Nabi Adam. Sebagian dari kedua golongan tersebut Gin dan manusia)

ada yang beriman, dan sebagiannya yang lain ada juga yang kafir, kedua

golongan ini sama-sama dapat menghasilkan pahala ataupun dosa. Siapa
sajadiantarakeduagolongantersebutyangberimanmakamerekaadalah

waliAllah®enolongaganaAllah),dansiapasajadiantarakeduagolongan

tersebut yang kafir maka mereka adalah syetan.
` Adh-Dhahhck menyebutkan makna yang lain yang diriwayatkan

dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa jim bukanlah golongan syetan,

mereka adalah anak cucu dari /.acr#, dan mereka dapat ditanamkan
keimanan di hati mereka, karenanya di antara mereka ada yang kafr dan

219 Surah AI Hijr ayat 22.

220 Surah At-Taubah ayat 108.



ada juga yang mukmin. Sedangkan syetan adalah anak cucu dari iblis,

mereka hanya akan mati bersamaan dengan kakek moyang mereka,

iblis.

Laluparaulamainijugaberbedapendapatmengenaimasuknya

jinkedalamsurga,sesuaidenganperbedaanpendapatmerekamengenai
asal muasal jim tersebut. Para ulama yang bexpendapat bahwa mereka

berasal dari/.cra77, bukan dari keluarga iblis, maka menurut merekajin

dapat memasuki surga dengan keimanan mereka itu. Sedangkan para

ulamayangberpendapatbahwaparajininimasukdalangolongankeluanga

iblis, pendapat ini terpecah lagi menj adi dua, yang pertana disebutkan

olehAIHasan,yaitubahwamerekadapatmasuksurga.

Kedua diriwayatkan dari Muj ahid, yaitu bahwa mereka tidak
akan pemah masuk surga, walaupun mereka telah disiksa sebelunnya
di dalam neraka.

Semua pendapat-pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi
dalankitabtafsimya221.

Kamijugatelahmenjelaskantentangpendapatyangmengatakan
merekajuga akan masuk surga secara mendetail pada tafsir surahAr-
Rahmaan, yaitu ketika menafsirkan fiman Allah SWT,  js*j';J`
SIr& 4'3}fe :ril, C`Tidak pernah  disentuh  oleh  manusia  sebelum

mereka (penghuni-penghuni surga yang mekyadi suami mereka), dan

tidak pula o|eh jin.»T22

221 Lib. Tlaifsir AI Mawardi (61109).

222(Qs.Ar-Rahman[55]:56).



Ire/I.m¢: Pada riwayat yang disebutkan di atas tadi, `Karena

merasatidakpuns,kanipunbertanyalagitchtangapasajayangb5rkaitan

denganmalamitu,lalukamidiberitahukanbahwabangsajinyangditemui

oleh Nabi SAW adalahj in-j in kepulauan (yang tinggal di daratan). Dan

Nabi SAwjuga membeiitahukan kepada bangsajin itu, `Kcr/i.cr# bo/eft

memahan setiap tulang yang telah disebutkan alas nama Allah." AI

Baihaqi mengatakan: riwayat ini menunjukkan bahwa bangsa jinjuga

memakan makanan.

Nanun dalil ini diingkari oleh sekelompok dokter dan ilmuwan

filsafatyangsesal,merekamengatakanbahwabangsajinadalalimakhluk

yangsimpleyangtidakmungkinmemckansuatumakanan.

Pendapat  ini  adalah pendapat yang  dib_uat-buat  dan telah

melangkahihukumalamyangtelahditetapkanolehAllahswT,karena

jelassekaliAIQur`andansunnahmembantahpendapattersebut.Tidak
ada satu pun makhluk yang diciptakan dengan simple, Yang Esa Yang

Satu hanyalah Allah, sedangkan yang selain Allah pasti terstlsun dari

unsur dengan unsur yang lainnya, tidak mungkin hanya satu unsur saj a,
siapapun makhluk  tersebut,  apapun  asalnya,  dan  bagaimanapun

bentuknya.

Begitupunhalnyadenganmakhlukjin.Danjugabentuktubuh

merekayangdianggaphalusithpuntidakmenghalangiNabiSAWuntuk

dapatmelihatmereka,sebagaimanaNabiSAWjugadapatmelihatpara

malaikat. Bahkan manusia biasa pun terkadang dapat melihat mereka,

apalagiketikamerekamenempatibentukhewan,terutamabentukular.

Dalamkitab4/A4in4;crffoffocz`disebutkan:bahwapadasuatusiang

ditengah-tengahperangKhandakadaseorangpemudayangbelumlama

menikah dengan seorang wanita meminta izin kepada Nabi SAW untuk

kembali kepada istrinya itu. thadits ini cukup panj ang untck disebutkan



secara keseluruhan, namun intinya pada hadits itu disebutkan) tiba-tiba

ia melihat ada seekor ular yang sangat besar melingkar di atas tempat

tidumya, lalu tanpa pikir panjang lagi ia mengambil tombaknya dan
kembali  kepada  ular  itu  dengan  menusukkan  tombaknya  dan
membunuhnya.223 (4/ Addz.ts).

Dalam  kitab  hadits  £AczAz.A  disebutkan,  bahwa Nabi  SAW

bersabda,

tuqj; \{;i> iji:;: \;;, \±±, LSf; ii:b: :ri;; ,`=,j£°i oj{j
_,,,,,,

.3+ L€¢ :jifeb: .y!3 'Lfs

Ccsesungguhnya rumah-rumah disini dapat dikunjungi oleh

ular-ular, dan apabila kalian melihatnya maha usirlah ular
itu, jiha ia pergi maka biarkanlah, namun jika telah enghau
usir  sebanyak tiga kali  dan ular itu belum juga berakyak

dari tempatnya maka bunuhlah ular tersebut,  karena ia
adalah (penjelmaan dart jin yang) kofir."r2`

Padarivayat\alndisebuflfan,C`Bunuhlahularitudankuburlah

ia di tanah.»2:2s

Pembahasan mengenai hal ini dan juga cara-cara mengusimya

223 HR. Ma|ik pada pembahasan tentang meminta izin, bab : Hadits tentang Perintah

untck Membunuh Ular dan.Doa yang Dibaca Saat itu (2/976-977). Hadits dengan
makna yang hampir serupajuga diriwayatkan oleh Muslin pada pembahasan tentang
salam, bab: Perintah untuk Membunuh Ular dan Hewan-Hewan Buas lainnya.

224 HR. Muslim pada pembahasan tentang salam (4/1756), periwayatan hadits ini

telah kami sebntkan pada tafsir surah AI Baqarah secara lengkap.
225 HR. Muslim pada pembahasan tentang salam (4/1756), seperti yang telah kami

sampaikan pula periwayatannya.



telah kami  sampaikan  secara lebih  mendetail pada tafsir surah AI

Baqarah226.

Beberapa ulama berpendapat, bahwa hadits tersebut hanya

dikhususkanuntukpendudukkotaMadinchsaja,karenapadahaditsitu

diseduthan, "Sesungguhnya di kota Madinah itu ada bangsa jin yang
telah masuk agama Islam."T%'

Menurut para ulama ini  hadits  di  atas menyebutkan kota

Madinah secara khusus, oleh karena itu hukumnya juga dikhususkan

untukkotayangdisebutkansaja.Namunkamitidaksependapat,karena

hadits di atas justru menunjukkan bahwa di rumah-rumah di tempat

lainjuga saina seperti rumah-rumah yang ada di kota Madinah, karena

pada hadits tersebut Nabi  SAW bukan menyebutkan keistimewaan
kotaMadinah,akantetapibeliaumenyebutkankeistimewaankeislaman

para jim disana. 0leh karena itu, dalil di atas bentuknya umum untuk
semuadaerah,bukankahpadahaditslainNabiSAwjugamenyebutkan,
C Jin-jin tersebut adalah para jin dart daerah kepulauan."

Hal ini tentu sangatjelas sekali maknanya, apalagi sabda Nabi

SAW pada hadits yang pertama tadi di awali dengan kalimat larangan,
C`Janganlah  kalian  membunuh ular-ular yang  datang ke  rumah

ha/7.a#.."danlaranganinitentubersifatumumuntuksemunrumah,bukan

hanyarumah-runahdikotaMadinahsaja.

Pembahasan secara lebih mendetail untuk masalah ini telah

kani sampaikan pada tafsir surah AI Baqarah di awal kitab kami, oleh
karenaitukanimerasatidakperluuntukmengulangnyalagidisini.

226 Surah AI Baqarah ayat 36.
227 HR. Muslim pada pembahasan tentang salam, bab: Perintah untuk Membunuh

UlardanHewan-HewanBuasLainnya(4/1756-1757).



jHce#am:  Firman Allah  SWT,  lg 61;3 I;;; Gj i]'t±;  "£a/#
mereka berhata, `Sesungguhnya kami telah mendengarhan AI Qur`an

)/a#g  me#aAjwbta77."  Ada  yang  berpendapat  bahwa  hal  yang
menckjubkandariAIQur`anadalahpada;egikefasihanbahasanya.

Adajugayangberpendapat,darisegiketinggiannasehat-nasehat

yang ada di dalainnya.

Ada pula yang berpendapat, dari segi keagungan barokah yang

diberikannya.

Ada juga yang berpendapat bahwa kata lf€ pada ayat ini
bermakna `czzz-I.z¢», yckni: mendengarkan AI Qur` an yang suci yang tidalc

adayangsebandingdengannya.

Adapulayangberpendapatbahwayangdimaksuddengankata
L# adalah `cizAz-7»cr7z, yakni: AI Qur`an yang agung.

Fir"nINya,*fiJ}Cs±="a]ang)memberipetukyukkepada

jcJ/cm );cmg beJ.ar. " Ada yang bexpendapat bahwa maknanya adalah
memberipetunjukkepadahalhalyangharusdilaluidenganpetunjuk.

Ada juga yang berpendapat: memberi petunjuk kepada ilmu
untukmengenalAIlah.

Kata,rijtpadaayatinidibacaolehlsaAts-Tsaqafimenjadi
ar-rcnyad (dengan menggunakan *crrcr*af /crffacr¢ pada huruf rcr `

menggantikanharafac7fdhammchdanjilgapadahurufryz.7.#menggantikan

suhanrfr8.

rty lfl£ "Jar/ae ham!. ber7.ma» *epadr#);cz. " Yalmi, lalu kami

228 g!.rcz `czA yang dibaca oleh Isa Ats-Tsaqafi  ini tidak termasuk gj.rcr `afe scrb 'crA

yang maf/&wczfz.r. Dan bacaan ini disebutkin oleh Ibnu Athiyah dalam [4/ A41ztAarrczr
.4/Wra/.I.z(16/131),danjugaolehAbuHayandalam.4/Bclfer.4/"ziJ!jt4(8/347).



menjalanipetunjuktersebutdanmempercayaibahwapetunjukitudari

sisi AIlah SWT.

(i:j=.`l~u3in,.'4;±j',  C`Dan   kami   sekali-kali   tidak   akan
mempersehatuhanseorangpundenganTuhankami."Yahai,ke;ndtidck

akan mengacu kepada iblis dan tidak akan pemah juga mentaatinya,

karenaiblislahyangmengutusparajinituuntukmencuri-curikabardari

langit,nanunparajinitudisanbarolehmeteor.

Ada juga yang beapendapat bahwa makna firman ini adaiah:

kami tidak akan menduakan Allah dengan menyembah Tuhan yang

lain, karena Allah adalah Tulan yang Esa, tidak ada Tuhan lain selain

Dia.

Ayat inilah yang membuat takjub orang-orang yang beriman

ataskepergiankaummusyrikinQuraisy,karenaorang-orangmusyrikitu

telah  melihat  sendiri  bahwa bangsa jim  saja  telah  mengimani AI

Qur`an,yaituyangdisebutkanpadafirman-Nya:#76;3£'€;=:.T'#
"Bahwasanya  sekumpulan jin telah  mendengarkan  (AI  Qur`an)."

YaknimerekamendengarkanAIQur`andanlangsungmeyakinibahwa

apayangdibacaolehNabiSAWituadalchKalamllahi,danmerekapun
beriman.

Adapun tidak disebutkannya AI Qur`an sebagai mcr/'ci/ yang

diperdengarkan kepada mereka, karena keterangan pada ayat di atas

telah sangat j elas sekali menunjukkan pada AI Qur` an.

Dan makna dari kata  j£;'  sendiri adalah sekelompok. Dan

lebih dispesifikasikan lagi oleh AI Khalil, ia mengatakan: kata  jfi'

digunckanuntukyangbeljunlahtigasampalsepuluh.

jFefwjw4: Fiman Allah SWT, a;S i; tji£' ,'£fB "DCI# bafowa



h4lafoa rl.r!gg!. kebesarcm  rwfacr# tcrm.." Kata `c)i pada ayat ini dibaca

oleh beberapa ulama dengan menggunakan frorafaczf/czfAafr pada huruf

Aamzch. Para ulama itu antara lain adalah: Alqanah, Ychya, AI A'masy,
Hamzah,AIKisa`i,IbnuAmir,Khalaf,Hafsh,danAs-'Sullami.

Bahkan bukan hanya pada ayat ini saja, para ulana diatas
membaca semua kata yang sama dalam surah ini dalam bentuk »aLfAed,

kesemuanyadisebutkandalamduabelastempat,yaitupadaayatketiga:

fbi;jl=,,,tfB.
Ayat keempat,

th$7j;ifefjbi;6g,'tfj
Ayatkelina,

€fSfj£#fBi6¥7]b£'d`Of-ifeffB
Ayat keenan,

dr6.+9jij#76;!€3a;sf;gjpr63'u€j6f,'£fB

Ayatketujuh,

iJLLiffi7ife'4`Ofperf.ijfi.rflB

Ayat kedelapan,

;-,uT-,ffB
Ayatkesembilan,

eiqu,i3Li:fei±'Gf6fB

Ayatkesepuluh,

11£J-d-rilJf;fgb3lifjo+ij?iji'fc€?ii'f6fB



Ayat kesebelas, I

Ayat kedua belas,

dr~.sau3€j6rtyfgf€{B

c+3iffj'&tedd`Of-ife€fB

Ayat ketiga belas,

L*£,;gillgrti'£fE
Ayat keempat belas,

6ife'T¢j6pr.t£€{j
Semua  ayat  ini  terhubung  dengan  ayat  pertama,  yaitu:

;±j;;=;±'£;i=1'ifl     CCBahwasanya:     sekumpulan    jin     telah
me#cJe#grrJ.fac7# /fl/ gzfr `a7¢/. " Khusus untuk ayat ini memang tidak boleh

dibacayanglairmya,kecualidenganmenggunakanfacrrofacr//ri/facz%pada

huruf fecrmzcrA, karena kata ini berada pada posisi z.sz.in /cr 'z./ dari kata

aji,danyangselanjutnyaterhubungdengankataini.

Namun ada juga yang\ berpendapat bahwa kata .®i ini terkait

dengan dfaamz.r Ao ` pada kata b7.Az.J. (rty tf 8), yakni: kami beriman,

bahwa Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami (crcrma»#crcF A z.cz77#crfrw), dan

hal ini diperbolehkan (yakni mchghilangkan huruf/.orr) karena banyak
kalimatyangdi-/.err-kannya.

Adajuga yang bexpendapat bahwa makna dari firman di atas
adalah:  kami percaya   bahwa Maha Tinggi Kebesaran Tulan kami

(shaddaqnaaarmahujaddurabbinaaD.

Sedangkankebanyakanulanalain,membacakata,'J:fpadaayat
ini dan j uga ayat-ayat yang lairmya pada surah ini dengan menggunakan



foarahaf hasrcrfo pada huruf feamzcrfr229 (innchu). Dan bacaan inilah yang

lebih benar (menurut penulis buku ini), seperti yang dipilih oleh Abu
```utaidahdanAbu.Hatim.

Alasan para ulana ini mengfacrsrcrfakan huruf facmzafr adalah

karena  semua  ayat  ini  terhubung  dengan  firman Allah  SWT,

\±:i 6i'.-i i==; &}.|-j\is `CLalu  merek:  berrita,  `Sesungguhnya  kami

telahmendengarhanAIQur`anyangmenakyubkan."Yalkni,se;"]aayat

di atas tadi adalah perkataan jin.

BeibedalagidenganpendapatyangdisanpaikanolehAbuJa'far

danSyaibah,dimanamerekaberdunhanyamem/¢ffochkankata.oipada
tiga ayat saja, sedangkan selebihnya berfo¢7.aha/ fasrcrfo. Ketiga ayat

yang  di/af#aftkan  adalah:  ¥S i; {j±','J:fB  "Da#  bofewasa#);a
Mafea  r[.#ggI.  *ebesara#  r#fra#  fomI.."  (Qs.  AI  Jim  [72]:  3).  Juga,

rf££ Sijf lq± Ji;6g,'£fB  "Dan Gafrwasanya..  ora#g };ang
kurang dkal  daripada hami selalu mengatakan  (Perkataan) yaps
mela;pauibatasierhadapAllah."(Qs.AIIin|72|..4).juga,'og>'#13
\£;J.+03lj;#iJ;Jfj36Jsj;'9J¥t6;'Jf2"Da#GafrwaJanyaada
beberapa orang lahi-lahi di antara manusia meminta perlindingan
kepada beberapa lahi-laki di antara jin, maha jin-jin itu menambah
bagr.meredrdoradr#fesa/aha#."(Qs.AIJin[72]:6).Alasarmyaadalch

karenaayat-ayatiniwahyudariAllah,s9dangkanyangselebihnyaadalah

perkataanjin.

AdapununtukfirmanAllchSWTpadasurahAIJinayat19,yaitu:
I.±r±fili±'(66i'g{13    "Dan    bahwa    tatkala    hamba    Allah

Z29 Qira `ah ya,ng menggunakan harakat hasrah paLda. haruf hamzah (Innahu) in±

juga termasuk  gj.rcr `aA sob 'aA  yang  m#fawafjr,  sebagaimana tercantum  dalam
Tiaqrib An-Naayr, h. \84.



(Muhammad)  berdiri  menyembah-Nya  (mengerjakan  ibadah)."
Kesemua ulama yang disebutkan pada ketiga pendapat di atas membaca

kataiipadaayatinidenganmenggunakanrfecrroha//cr/%crfopadahuruf

facrmzcrfr (baca: cr##afow), kecuali Nafi' , Syaibah, Zirr bin Hubaisy, Abu

Bakar, dan AI Mufadhdhal, yang diriwayatkan dari Ashim. Hanya para
ulama inilah yang mengfaczsrafrkan ayat di atas ®aca: I.»r2czA2f).

Para  ulama  di  atas juga bersepakat untuk menggunakan

A¢rckcr//cr/ha¢ pada huruf Acrmzch pada ayat-ayat berikut ini :

©    ayatl,

£76,3£,*t'jf
a    ayatl6,

3i±jjTfeijrfuTjfB

(yini ,j;L#, j 'oij,
©     ayatl8,

S,irf'T6f5
S     ayat28'

•ripri3.ijfefi;®f
/

Danbegitujugadengankata5!yangdisebutkansetelahkata

qa"/(mengatakan),paraulanamenyepakatipenggunaanharaharfusrch
pada hunf AamzaA, misalnya pada fiman Allah SWT,  Gij:. dj'hJti3
|S$6|'..i  CCLalu  mereka  berkata,   `Sesungguhnya  kami  telah

mendengarkan AI Qur`an yang menatyubkan." (Qs. AI lie [7Z].. 1).

JugafirmanAllahSWT,jj1;..i-l=:j-U3"Kafahaj7/cr*,`Seswngg#*J7);a

crha fa¢#);a me#);embcrA r#faa#ha." (Qs'. AI Jin [72] : 20).  Juga firman



Allah  SWT,  aDJ;I: t±jf:i?Sf°oj.rf  "Kafaho#/aft,   `44%  fl.daft
mengetahui, apakah adzab yang diancamhan kepadamu itu dehat."

(Qs.Al]in[72]:25).DanFimanAllahSWT,fjfejj'j+};f~Y'ch-rf
(':+i:) C`Katakanlah,  `Sesungguhnya alou tidak kuasa mendatangkan
sesuatu  kemudharatanpun  kepadamu  dan  tidak  (pula)  suatu
*emaJ?/oafaJ?. " (Qs. AI Jim [72] : 21 )

Paraulanajugamenyepakati,apabilakatai,idisebutkansetelch

huruf/cz`danm'eriyebutkanadanyaganjaran,makahurufAcrmzchpada

kata tersebut ahan menggunakan foarafaf haTrafa (baca: I.##a), seperti

pada  firman Allah  SWT,  ;;£6ijb'.'J'3f  "Maka  sos"J7ggwh»);cz
bagz.ny¢/chrie+aha/aAa#»am."(Qs.AIJin[72]:23).DanfimanAllah

SWT,l'LLtj¢jli;±j±ij'¢;+al±:,'£,¢"A4afaaSeszf»ggzfA#);aDz.a
menga,dakan  penjaga-penjaga  (malaikat)   di  muka  dan  di
be/ahaHgnya. " (Qs. AI Jim [72] : 27)

Adapunalasannyaadelahkarenakata-katainiberposisisebagai

pemulaankalinat.
`

jKedeJ¢pr":FimanAllahSWT,lfb±;tji±','tf5"Da#baAw
Maha Tinggi kebesaran Tuhan hami." Kafa Lf men:urut ctino\og±

binaisaArchartinyaadalahkeagungandankebesaran.Maknainilchyang

dimaksudolehAnasketikamengatakan:facrt7»czc7r-ra/.2f/7.dzaAcr/zAcz,4/

Baqarah wa Aali lmranjaddu f ii `uyunninaa (apaLhi\a. seseorang tctah
hafal surah AI Baqarah dan surah Aali ` Imraan maka ia agung di mata
kami).  0leh karenanya, makna fiman Allah SWT,  [e i; adalah:
Kebesaran-Nya atau Keagungan-Nya. Makna ini disanpaikan oleh
lkrimah, Muj ahid, dan Qatadah.

Riwayat lain dari Mhjahid menyebutkan, bahwa maknanya

firman ini adalal: bahwa Maha Tinggi panggilan-Nya. Dan riwayat lain



dari Ikrimah, yang j uga disampaikan oleh Anas bin Malik dan AI Hasan,

menyebutkan, bahwa inaknanya adalah: Maha Tinggi kekayaan-Nya.
Alasannya adalah karena kata ini terkadang juga digunakan untuk
makna keberuntungan atau keuntungan, oleh karenanya ketika ada
seseorang disebut dengan panggilan ra/.#/w# mcr/.da/„d maka artinya ia

adalah seorang yang beruntung. Dan makna yang sama juga disebutkan

pada sebuah hadits Nabi SAW, beliau bersabda, `wa /cra );a#/cr '„ dzcr/

jaddi  minkal jadd  (dan tidak akan bermarfaat  keberuntungan
[kekayaan]  yang  lain  dibandingkan  dengan  keberuntungan
ifekayaan] . Mu) .»2:3o

AbuUbaidahdinAIKhqlilmenafsirkan,maknafimandiatas
adalah:manusiayangmemilikikekayaanadalahsemuanyadariAlldrdan

akanbergunakekayaanituhanyadengantaatkepada-Nya,

IbnuAbbasmenafsirkan,makmdarikataj+adalahKekuasaan-
Nya.SedangkanAdh-Dhahhakmenafsirkan,maklianyaadalalPerfuatan-
Nya. Riwayat lain dari Adh-Dhahhak dan juga disanpaikan oleh AI

Qurazhi menyebutkan, bahwa maknanya adalah: pemberian dan nikmat
yangdiberikankepadaparamakhluk-Nya.RiwayatlalndariAbuUbaidah
yangjugadisanpaikanolehAIAkhfasymenyebutkan,bahwamaknanya

23° HR. AI Bukhari pada beberapa pembahasan dalam sAcrAz.Anya,  diantaranya

pembahasan tentang adzan, bab: nomor 155, dan juga pada pembahasan tentang
doa, bab: nomor 17` Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan
tentang shalat, bab: I'tidal adalah Salah Satu Rukun Shalat, dan Meringankannya
adalah  Kesempurnaan  Shalat  (I/343).  Diriwayatkan  pula  oleh Abu  Daud  pada
pembahasan tentang shalat, bab: nomor 140. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi
pada pembahasan tentang  shalat,  bab:  nomor  108.  Diriwayatkan pula  oleh An-
Nasa`i  pada pembahasan tentang pengaplikasian,  bab:  nomor 25.  Diriwayatkan
pula oleh Ad-Darimi pada pembahasan tentang shalat, bab: nomor 71. Diriwayatkan
pula  oleh  imam  Malik  pada  pembahasan  tentang  qadha  dan  qadar  (2/9014).
Diriwayatkan pula oleh imam Ahmad dalam 4/ "us#czd (3/87).



adalah:kerajaandankekuasaan-Nya231.

As-Suddimenafsirkan,maknanyadarikatai;adalahperintah-
Nya.DanSa'idbinJubairmenafsirkan,maknafirmandiatasadalalh:bahwa

MahaTmggiAllahTulankami.

Laluadajugayangberpendapatbahwayangdimaksuddarikata

i; pada ayat ini  adalah bapaknya bapak (baca:  kakek), dan yang
mengatakanhaliriadalahparajin.Pendapatinimendapatresponpositif

dariMuhanmadbinAlibinAIHusein,danjngaanaknyaJa'farAsh-Shadiq,

serta ar-Rabi' , mereka bexpendapat bahwa Allah SWT memang tidak

memilikikakek,nanunparajinmengatakanhalinikarenaketidaktahuan
mereka, oleh karenanya mereka tidak akan dihukum dengan hanya
mengatakannya.

AIQueyalrimenambahkan:bolch-bolehsajamenyebutkankata
"kckek"padaDzatAllah,karenaapabilatidakdiperbolehkanmakaAI

Qur`antidakakanmenyebutkannya.Hanyasaja,katainiadalahkatayang
maknanya samar, oleh karena itu akan lebih baik jika tidak dimaknai
seperfu ifu.

Kata ini dibaca oleh lkrimah dengan menggqualcan Adraha/
hasxchpadahuruf/.I.mtyakni/.z.dD232,yangmcknanyaadalahlawankata

daribercandatyakniserius).DanbacaaninipulayangdibacaolehAbu
HaiwahdanMulanmadbinAs-Samaiqa..

Adajugariwayatgz.ra`chlaindariMuhammndbinAs-Samaiqa`

231Lih."a/.aeA/gur`ankaryaAbuUbaidah(2/272).
232 gi.ra `ch yang menggunakan 44rdearf faczsrch pada hurufjjjm adalah g!.ra `ch

yang tidak termasuk gi.ra`aA sob 'afe yang m#fawafi.r.  Dan yang  menyebutkan
gj.ra`citiiniadalahlbnuAthiyahdalamj4/Af#4arrar4/Wa/.I.z(16/133).



yangjugadibacaolehAbuAIAsyhab,yaitu/.czcJocr2i3.,yangartinyaadalah
tujuandanmanfaat.Danlkrimahjugameriwayatkang7.rcr`chlainnya,yaitu

/.adda#  (dengan  menggunakan  fcr#wl.#)234  dan  r¢bbcf#aa  (dengan
menggunakan #arafaf d7Iammch pada huruf ba `). Dinana fa#w-# pada
kata/-c7ddc7# dikarenckan kata ini berposisi sebagai fcrm);z.z, sedangkan

rcr/c! ' pada kata rcrbbw#acr dikarenakan kata ini bexposisi sebagai badcr/

dari kata fcr 'cro/crir.

Ada j uga riwayat g7.ra `ch lainnya dari Ikrimah, yaitu/.add"#

(dengan menggunakan /a#w!.#) dan rabbw#aa (dengan menggunakan
ricrrcrker/ d¢amma% pada huruf bcr `). Prediksi makna yang dimaksud

ardala.h.. ta 'aalaa jaddun jaddu rabbinaof3S , dim:apaL jadd yams kedria

adalchbadc7/dari/.eddyangpertama,lalu/.nddyangkeduadihilangkan
dan mwd7}a/ I./cr!.¢ yang disebutkan setelahnya (rcrbbz.#aa) beapindah

menggantikanposisinyaQinggaAart7famyaberubahmenjadid7zammczA).

Danmalmanyaadalah:bahwake-MahaTmggi-an-NyameusueikanTL]han

kami dari kepemilikan teman hidup untuk mencurahkan kasih sayang
ataupun keturunan untuk kebutuhan tertentu, Tulan kami Maha Tinggi
dari segala persekutuan ataupun kesetaran.

Z33 gj+a `a4 ini tidak termasuk g;.rcr `a* Jab 'a4 yang m#f¢wc}fj.r.
234 gz'rcz `aA ini ti¢ak termasuk gz.ra `ch sczb 'aA yang mz/fczwafJ.r.
235 gj.rcr `cr4 ini tidak termasuk gjra `ch sad 'aA yang m#fclwczfJ.r.



FirmanAl]ah:

+f®f-ife€fj©thSTj£ JJi;6g,,£fj
63'uGj6g,'£fB©G:f#Tj£#fjdr¥tlji`

i,fe.rffB©drj.+j3ij3#f63,jfj3.aj;+;9jpr

©,7LL;i.&T*;j`OfpeL€
«Dan bahwa.. orang yang kurang akal daripada kami

dahulu selalu mengatakan (perkataan) yang melampdui
batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami xpengira,

bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan
perkataan yang dusta teThadap Allah. Dan bahwa ado
beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta

perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin,
maka jin-jin itu met.ambah bagi mereka dosa dan

kesalahan. Dan sesungguhnya mereka Gin) menyangka
sebagaimana persangkaan koLmu (orang-orang kotfir

Makkah) , bahwa Allah sekali-kali tidak akan
membqLngkitkan seorang (rasul) pun."

(Qs. A] Jim  [72]:4-7)

Mengenalayat-ayatinidibahastigamasalah:

perfam¢: Firman Allah SWT,  STj; life JJ£'6g+';f5
\fL± C`Dan. bahwa..  orang yang kurang akal daripada kami dahulu
selalu mengatakan  (perkataan) yang melampaui batas  terhadap
.4//crfo."Dhamr.rfoa`padakata,'£fkembalikepadakejadianatauperkara.

Kata-gadalahis7.ma##a,dankalimatyangdisebutkansetelahkata

-g adalah *focrzJcrr a##cr. Atau, bisa juga kata -g sebagai kata



tanbahanataupelengkap.

Adapun yang dimaksud dengan kata So#z.A (tfaji) pada ayat
ini,menurutMujahid,mnuJuraij,danQatadahadalahiblis,sepertiyang
diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya, dari Nabi
SAW.

LaluadajugayangbexpendapatbahwamcksuddarikataSa/z.A
adalah kaum musyrikin dari bangsa jim. Seperti yang dikatakan oleh

Qatadah, bahwa sa/z.A dari golonganjin itu juga berbuat maksiat sama
sepertimaksiatyangdilakukanolehsa/;7.Adarigolonganmanusia.

•   Sedang kata any-ryafAalA  (LELi)  atau kata 4/ z.S}J/z.fAac)/A

maknanya adalah perbuatan yang melewati batas dalam hal kekafiran.
NamunmenurutAbuMalik,malmadarikatainiadalahperbuatandosa.
DanmenurutAIKalbi,maknakatainiadalahkebohongan.

Makna awal dari kata ini sebenarnya adalahJ`jauh", lalu
dipergunakanpadamaknaperbuatandosakarenaperbuatanseseoring

yangjauhdarikeadilan,danjugadipergunakanpadamaknakebohongan
karenaperkataanseseorangyangjauhdarikebenaran.

Fedr¢:FimanAilahswT,j;#7B;4}ITrfe'4`®f-ife6f5
6.¥ fi) ``Dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin
sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap
4//aA."Yalmi,kamikirabangsajindanmanusiatidakckanberbohong
mengenaiAllah,olehkarenaituketikamerekamengatakanbahwaAllah
memiliki teman hidup dan keturunan, kani langsung mempercayainya,
sampai akhimya kami mendengar langsung lantunan ayat-ayat suci AI

Qur`an,hinggaterkuaklahpintukebenarandihadapankami.

Beberapa ulama, di antaranya Ya'qub, AI Jahdari, dan Ibnu Abi



Ishak,membacakata]}£j'padaayatinimenjadi/agoww¢/¢236.

Sebagianulamabeapendapat,bahwapemberitahunnmengenai

bangsajinterhentipadaayatini,danuntukfirm;nAllahselanjutnya:

rflS i;'J€),'of >'ifl') `CDan bahwa ada beberapa orang laki-lahi di
a#fcrro mcr#ztsz.cr. " bagi para ulama yang membaca kata  ,'£fB  dengan

menggunakan fec7rcrfacrf/cr/%afo pada humf ¢crmzaA, dan menggabungkan

ayatinidenganayat-ayatlainnyayangmenjadiperkataandaribangsajin,

maka ayat ini masih kembali kepada firman Allah SWT,  €;==T'£f

;jj {j"]j3  C¢Bahwasanya  sekumpulan jin telah  mendengarkan  (Al
Qur`an)."

Sedangkan  bagi  para  ulama  yang  membacanya  dengan

menggunakan  focrrafrczf  4crsraJ!. pada huruf focrmzcrft,  maka  ayat  ini

adalah permulaan dari Kalam Ilahi. Adapun maknanya adalah tidak
sepantasnya jika seseorang berada di suatu lembah lalu mengatakan
"akuberlindungkepadapemiliklembahinidarisegalakeburukanyang

adaditempatini"laluorangtersebutbermalamdilembchtersebuthingga

pagihnd.

Pendapat ini disampaikan oleh AI Hasan, Ibnu Zaid, dan para

ulanalainnya.

Muqatilmengatakan:kaumpertanayangmemintaperlindungan

kepadajinadalahkaumyangberasaldarinegeriYanan,kemudianmelebar

kebaniHanifch,kemudiansemaldnmeluaskeselumhnegeriArab.Setelah

datangnyaagamalslam,perekameninggalkankebiasaanburukmereka
itudanmenggantinyamenjadimemintaperlindungankepadaAllah.

236 Qira `ah ini termasuk qira `ah sob 'ah yang mutawatir, sebnga\ina\na\ terca\rifum

dalam Taqrib An-Nasyr, h. 184).



Kardam bin Abi As-Salb berkata aku pemah mengadakan

perj alanan ke kota Madinah bersama ayahku setelah kami mendengar
kabar di utusnya Nabi SAW. Sewaktu di perjalanan, kami menginap
di tempat  seorang penggembala domba.  Ketika datangnya tengah
malam tiba-tiba datanglah seekor serigala untuk mencuri salah satu dari
domba yang digembalckannya. Lalu si penggembala domba itu berkata,
"Wchai penjaga leribah, aku ini adalah tetanggamu." Tiba-tiba ada

sumbersuarayangmengatakan,"WchaiSirhan,kembalikanlahdomba
tersebut." Lalu domba tersebut punkembali dalam keadaan menggigil.
Bersamaan dengan kisah `inilah Allah menurunkan  firman-Nya
kepada Rasulullah yang berada di kota Makkah, yaitu fiman Allah
SWT yang menyebutkan:  #f6; !f€ 6D'i;;gJ¥76;'J6? 3f.'tfB
l=i:)-i:A)'>+'S CCDan bahwa aha beJer;pa orang laki-laki di  antara

manusia  meminta  perlindungan  kepada  beberapa  laki-laki  di
ahtara jin,  maka jin-jin  itu menambah bagi  mereka  dosa dan
kesalahan."

Ibnu Abbas,  Mujahid,  dan Qatadah menafsirkan,  bahwa
makna ayat tersebut adalah: bangsa jin yang dimintai perlindungan itu
hanyalahmenambahkankesalahandandosabagimanusiasaja.

Penafsiran  ini  sesuai  dengan  makna  dari  kata  rafaag

menurut  etimologi,  yaitu bergelimang  dosa  dan perbuatan yang
diharamkan. Seseorang yang selalu berbuat dosa j uga disebut dengan
rcr/-"/zf» rczc7Az.g. Makna ini juga disebu,tkan pada fiman Allah SWT,
cttl.>-+i±i:;3  C`Dan  mereka  ditutupi  kehinaan  (akibat  perbuatan

dosa).»23i

237 (Qs. Yuunus [ 10] :27)



Lalupenambahanitudilekatkankepadabangsajin,dikarenakan

merekalahyangmenjadipenyebabmanusiamelakukannya.

BerbedadenganpenafsiranlainyangdisampaikanolehMujahid,

ia mengatakan: yang bertambah dosanya akibat perbuatan manusia

memintaperlindungandarijinadalahjinitusendiri,merekabertambah

sesat hingga bertambahlah dosanya, hingga berkatalah para jin itu:

kanidimasukkanke.lembahhitamolehbangsajindanjugamanusia.

Qatadah juga menyampaikan penafsiran yang lainnya, yang

juga disampaikan oleh Abul Aliyah, Ar-Rabi', dan Ibnu Zaid, mereka
mengatakan: makna ayat ini adalah: dengan perbuatannya itu manusia

akanbertambahkengeriandanketakutanmerekaterhadapbangsajin.

Sa'id bin Jubair menafsirkan, yang dimaksud dari kata ra*¢g

adalah kekufuran,  yakni:  meminta perlindungan kepada jin akan
menambahkan kekafiran kepada manusia. Karena seperti diketahui

bahwa meminta perlindungan kepada jim  dan bukannya meminta

perlindungankepadaAllahadalahperbuntansyirikdankufur.

Dikatakanpula,bahwakatalaki-lakibiasanyatidakdilekatkan

kepada bangsa jim (yakni bangsa jin tidak disebut dengan pria ataupun

wanita), oleh karena itu makna ayat di atas bisa ditafsirkan bahwa yang

dilakukan manusia tersebut adalah meminta perlindungan dari suatu

keburukanyangdilakukanolehbangsajin,namunperlindunganitudiminta

dari manusia lainnya. Misalnya orang tersebut berkata: aku memohon

perlindungan kepada Hudzaifth bin Badar, dari j in yang ada di lembah
rm

Namun pendapat ini dibantah oleh AI Qusyairi, ia mengatakan
bahwa pendapat tersebut .hanya berdasarkan pada opini sendiri saja,
karenabukantidakmungkindantidakpemahsebutan/ofa.-/afa.ditujukan

kepadabangsajin.



.Ked.gr:FimanAllahswT,i`LL;f'fiT£±`J®fperf.ljfi.fib
C`Dan  sesungguhnya  mereka  Gin)  menyangka  sebagaimana

persangkaan hamu (orang-orang kafir Mckkah), bahwa Allah sekali-
kali tidak ahan membangkitkan seorang (rasul) pun." Ini eddrahKdram
Ilahi yang ditujukan kepada manusia. Makna ayat ini adalah: bahwa
bangsajinmengiraAllahtidakakanmembangkitkanmalchluk-Nyaseperti

yangjugakanukira.

Sedan8kanAIKalbimengatakanbahwamaknaayatiniadalah:
bangsajinmengirasepertiyangdiperkirckanolehmanusia,bchwaAllah
tidak akan mengutus Rasul-Nya kepada para makhluk yang akan
menegakkanhwichterhadapmerekananti.Semuainiadalchpenegasan
hujjahterhadapmusyrikinQuraisy,yakni:apabilabingsajinsajatelah
berimankepadaNabiSAW,mengapakaliantidakmauberiman,padahal
kalianseharusnyalebihdahuluberiman.

Firmaniun:

©fajiL.,Liifj;¥fa'i;jfmTur'6fB
J'4'i€-6'S.Tc>£=€Scri;ciqu,i3J±:I;;pifa'tgffB

;fof3£y.Tj>c±i+,+iji'fc€jii'fffB©i'irjG:q3
E1

-,                     .   _      .           ,                       ,

©,'rijifj.rT£5,Jf
C`Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui

(rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan
penjagaan yang kuat dan panah-panah apt. Dan

sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa
tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (be;ita-



beritanya). Tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba)
mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai

panah api yang mengintai (untuk membakarnya). Dan
sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya

penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi
orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki

Aebaz.fr¢» b¢gz. mercA¢." (Qs. AI Jim  [72]:8-10)

Mengenai tiga ayat ini dibchas tiga masalah:

Per/fl!m¢: Firman Allah SWT,  I.4: ldr'i;j5 ;~l=£JT (:i=j' €fj
13±}')r'...±i\1::i"Dansesungguhnyahamitelahmencobamengetahui

(rahasia) langit, maha hami mendapatinya penuh dengan penj agaan

};crag haaf dq# pcr77crfo-pcr7.aft crpr-. " Ini adalah perkataan para j in. Makna
ayat ini adalah: ketika kami ingin memperdenga.rkan kabar yang ada

di langit seperti yang biasa kami lakukan, tiba-tiba kami melihat di sana

telah dipenuhi dengan para malaikat yang menjaga kerahasiaan kabar

tersebut.

Katacr/*crras(|:ji)adalahbentukjanak'darifrcrcrris®enjaga).

Sedangkan crs);-s}/#fe#b \£ii) adalah bentuk jamak dari a)#.focrob, yang

maknanya adalah sambaran bongkahan batu di angkasa yang terbakar

(meteor) ketika ada yang mencuri-curi pendengaran berita di /cr#foz./
mchfuzh.

Mengenai hal ini kami telch membahasnya secara lengkap pada

tafsirsurahAIHijr238dantafsirsurchAsh-Shaffaat239.

Adapuiuntukkataw/.ado(ldr'i;i),bisadiprediksikankata

238 Surah AI HijrYdkni ayat 18 .

239 Surah Ash-Shaffaat ayat  10.



ini memiliki dua rna/'zf/ sekaligus (mwfa 'nddz. i./cra 7»a/'2f«/¢z.77), yaitu

dfeamz.r'fecr`fa'7¢z.tsyangmelekatpadakatatersebutuntukma/'#/yang

pertama,sedangkanuntukma/'«/yangkedunadalahkatafrd:.

Bisa juga diprediksikan hanya memiliki  satu 7»a/'z// saja

(muta 'addi ilaa mof 'ul waahid) ,yalitn dham`ir ha` ta 'nits , sedari:gkan
untukkatafd:beradapadaposisiketeranganyangmenghilangk,ankata

gad(yaknigcrd7»#/I.`crr/telahterisipenuh).

Denganbegitubisadikatakanbahwamaus#afbnyakatalfj;
disebabkan karena kata ini bexposisi sebagai rna/'"/ yang kedua dari
kata fd:. Sedangkan kata |`A±,Af adalah si fat dari kata l<j;, yalmi:
dipenuhidenganparamalaikatyangsangatkeras.Alasandigunakannya
bentuk tunggal pada kata |L.i£, adalah karena mengikuti kata yang
disifatinya,  yaitu  |:;;,  seperti  hanya  ketika  kita  mengatakan
salofushshalih,  dimana. ya,ng seha:r\IsnyaL aiha,lab salaf ushshalihiin.

Bentukjamakdarikeduakatainijugasama,yaknibentukjamak`dari

kata Jcr/a/ adalah  asJacr/ dan  bentuk jamak  dari  focrrcrf  adalah
ahraas .

Ataubisajugakatalfj;padaayatiniberposisisebagalmashdar,
danprediksimaknanyaadalah:Aarr.saf#crrcrascr/cr#ryac7j.z.drfa#(menjaga

denganpenjagaanyangketat).

J|,

jFedka:FimanAllahSWT,oi;f¢ap,i#£:q€i:i;'ufgfB
r':+;;) C.rS >'if -i±'jf f ll c;:i ..Dan sesunggulhnya kami dahulu dapat
menduduhibeberapa'tempatdilangitituuntukmendengar-dengarkan

(berita-beritanya).  Tetapi  sekarang barangsiapa yang  (mencoba)
mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu ahan menjumpai panah apt

);o#g mengz.#/az. /##fzffr 7#embcrharny¢/. " Maksud dari kata J3ii; pada



ayat ini adalah tempat-tempat yang dijadikan pos oleh para jim untuk

mencuri-curikabardarilangit.Yalmi,parapembesardaribangsajintelah

terbiasamelakukanhalituuntuknencuridariparamalaikatyangmenjaga

kabar yang tunm dari langit, lalu kabar tersebut diberikan kepada para

fukangtenungdibumi,sepertiyangtelahkamijelaskansebelunnya.Lalu

tatkala Nabi SAW telah diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul, maka

kabar-kabaritudijagadenganketat,danparajinyangbersikerasingin

mendapatkannyamckaakandisambarolehmeteorataupetiryangakan

membckar tubuh mereka.

Beberapa ulama bexpendapat bahwa sambaran petir itu belum

pemahadasebelumNabiSAWdiutussebagaiRasul,dansanbaranpetir
itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada beliau. Namun

sebenamya para ulama salaf telah memperdebatkan hal ini sebelumnya,

apakahpetiritudisanbarkansebelumNabiSAWdiutus,ataukahituhanya
teri adi setelch Nabi SAW diutus?

AI Kalbi meriwayatkan, sebagian ulama salaf bexpendapat

bahwa pada masa tenggang antara diangkatnya Nabi Isa ke atas langit
dengan diutusnya Nabi Muhanmad ke muka bumi adalah lima ratus
tahunan, dan selana itu langit tidak terdapat penj agaan apapun. Setelah

NabiSAWdiutusbarulahlangitdiberikanpenjagaanyangketat,hingga

tidakadalagimakhluk-makhlukyangmencurikabarapapundarilangit,
karena ketujuh langit telah dijaga oleh para malaikat dan meteor yang

siapmenghantamsiapasajayangmelangganya.

Menurut saya (AI Qurthubi), pendapat ini sejalan dengan
riwayatyangdisampaikanolehAthiyahAIAufa,darilbnuAbbas,yang
riwayatnya disebutkan oleh AI  Baihaqi.  Dan ulama lainnya yang

menyebutkanpendapatyangsanadiantaralainadalah:

Abdullah bin Umar, ia berkata: Pada hari di mana Nabi SAW



diutus sebagai seorang Nabi, para syetan tidak dapat lagi mencuri kabar

dari langit, dan mereka dihantam oleh sambaran petir.

Abdul Malik bin Sabur mengatakan: pada nasa tenggang antara
Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tidck ada penj agaan di atas langit,
lalu ketika Nabi SAW diutus maka langit itu dijaga, dan syetan yang

mencoba mencuri kabar akan disambar oleh petir, dan mereka tidak lagi

dapattunmkemukabumi.

Nafi' bin Jubair mengatakan: pada nasa tenggang itu para
syetan yang mencuri-curi kabar dari langit tidak dilemparkan apapun,

namun ketika Nabi SAW telah diutus mereka dilemparkan dengan

petir.

Hal yang serupa juga di§ampaikan oleh Ubai bin Ka'ab, ia

berkata: tidak ada yang pemah disambar oleh meteor serienjak Nabi Isa
diangkat dari muka bumi, namun setelah Nabi SAW diangkat menjadi
Rasulparasyetanitudilempari.

S ebagian ulama lainnya beapendapat lain, mereka mengatakan

bchwapenjagaanitutelahadasebelumNabisAwdiutus,namunsetelah
beliau menjadi Nabi penjagaan itu diperketat, sebagai peringatan atas

kerasulannya. Dan inilah yang dimaksud dari kata fd: yang disebutkan

pada ayat sebelum ini, yckni ditambahkan penj agaannya. Aus bin Haj ar

yanghidupdizamanjahiliyahpemahbersyair:

Lalu meteor itu menukik seperti bintang yang sangat terang.

Meteor itu diikuti

Oleh suara yang menggelegar laksana lolongan srigala24° .

240 uh. AI Kasysyof (4/17), Tafsir AI Mowardi (6/112.), Tafsir Ibnu Athiyah (161

136), daln AI Bahr AI Muhith (81149) .



Inilah pendapat kebanyahan dart para ulama.

Syair tersebut di atas tadi dibantah keras oleh AI Jahizh, ia

mengatakan: setiap syalr yang berkaitan dengan hal itu adalali syair yang

dibuat-buat, bukan yang sebenamya, karena pelemparan petir kepada

para syetan itu belum pemah ada sebelum Nabi SAW diutus sebagai
Rasul.

Namun pendapat yang  lebih tepat  adalah pendapat yang

mengatakanbahwapelemparanitutelahadasebelumNabiSAWdiutus,

karena firman Allah SWT di atas menyebutkan:  l:ji£*€: lri'i;i
lf±i6r'.u.±i CCMaka  kami  mendapatinya  penuh  dengan penjagaan

);¢ng keJaf dcJ# pa#crA-pa#crfa crp!.. " Ini adalah pemberitahuan tentang

perkataan dari paraj in, dimana penj agaan di atas langit telah ditambah
dandiperketat,hinggalangitterasapenuhdenganadanyatambahanpara
malaikatyanginenjagalangit.

Sebuah riwayat dari lbnu Abbas menyebutkan, bahwa tatkala
Nabi SAW tengah duduk bersama beberapa orang dari para sahabatnya
tib'a-tiba ada komet yang menyambar di atas mereka, lalu Nabi SAW

bertanya kepada para sahabat, "4pcr };a#g *cr/I.cr# faf¢fa# he/j.ha "ascr

jahiliyah dahulu jika ada sebuah komet yang menyambar?." Para.
sahabatmenjawab,`Biasanyakanimengatakanbahwaadaseorangyang

agungyangbarusajameninggaldunia,atau,adaseorangyangagungyang

baru saja terlahirkan." Lalu Nabi SAW berkata, `Komef i+a/ JjdaA crcJcr

hubungannya dengan kematian ataupun lahirnya seseorang. Komet
itu terlemparkan, yaitu tathala Allah memutuskan sebuah perkara
di atas langit, lalu para malaikat yang mengangkat Arsy bertasbih
atas keputusan itu, kemudian seteldh itu diikuti oleh seluruh pendrduk

yang ada di setiap langit, hingga ckhirnya tasbih itu berhenti di langit

yang paling dehat dengan bumi, lalu para pendrduk di setiap langit



bertanya  kepada  para  malaikat  pengangkat  Arsy,  "Ap_a  yang

difirmankan    oleh   Tuhanmu?,"    lalu    para    malaikat    itu
memberitahukan mereha,  dan begitu  seterusnya  hingga  kabar
tersebut sampai di langit yang terakhir ini,  lalu ketika bangsa jin
ingin mendengar  kabar  tersebut  mereka  di  sambar  oleh  komet
tersebut  dan  mereka pun  terlempar jauh  sekali.  Adapun  yang

diberitahuhan oleh para malaihat secara berantai semuanya adalah

berita  yang  benar,  sedangkan  para  jin  selaltl  menambah-
nambahkannya."

Haditsinimenandakanbalwapelemparanmeteoritutelahade
sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Riwayat yang sama juga
disampaikanolehAz-Zuhri,dariAlibinAIHusein,dariAlibinAbiThalil],

darilbnuAbbas.SetelahmenyampaikanriwayattersebutAz-Zuhriditanya
olehseseorang,"Apakahpadamasajahiliyahdahulukomettersebutjuga

pemahdilemparkan?."Az.-Zuhrimenjawab,"Tentu."Laluorangtersebut
bertanyalagi,``BukankahdidalamAIQur`andisebutkan,1:2i'L€6fB

LE

l`LL;i €I;S .'4' i€3'q7ciftrLr cj-ilJ, i3±££ [b  `Da# ses"#gg"A#}Ja
kami dahulu dapat rfienduduki'beberapa tempat di langit itu untuk
mendengar-dengarkan  (berita-beritanya).  Tetapi  sekarang

barangsiapa yang  (mencoba)  mendengar-dengarkan  (seperti  itu)

tentu  akan  menjumpai  pant(h  apt  yang  mengintai   (untuk
membaharnya)'."

Az-Zuhri menj awab, "Malma ayat ini adalah ketika Nabi SAW
diutus sebagai Rasul, ancaman tersebut diperkeras dan penj agaannya
diperketat."

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh AI Qutabi.

BegitujugayangdisampaikanolehlbnuQutaibah,iamengatakan:

Daridahulumemangtelahadapenjagaanolehparamalaikatdiataslangit,



namun setelah diutusnya Nabi SAW sebagai Rasul maka penjagaan itu

lebih  diperketat  lagi.  Sebelumnya para jim  itu  hanya  sesekali  saja

dilemparkandenganmeteor,akantetapisetelchMuhammadSAWdiutus

sebagai Nabi, maka kabar itu sama sekali tidak dapat mereka dengar

haal.

Penjelasanmengenaihalinijugatelahkamisampaikanpadatafsir

s;fj£:±s#,aj:;:Sy;tLk;t#a¢T;±a££k{::a:=carne*AerL:a,:e:pWo:;

dart segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereha siksaan

yang keha|.»24\

AIHafichmengatakan,apabilaseseorangmenanyakanbagaimama

mungkinbangsajinmaumembahayakandirinyasendiridenganmencari

tahukabartersebutapabilamerekamengetahuibahwakonsekuensinya

adalahtersanbarpetirdanterbakar?

Makakamijawab:bahwaAllahswTtelahmembuatmereka
lupaakanbahayatersebuthinggayangterlihatlebihpentingbagimereka

adalah mendapatkan kabar dari langit, sama halnya bagaimana iblis

terlupckanpadasetiapwalchibalwaiatidakckanberiman,padahalAllah

SWTjugatelahberfirmankepadanya,gi,ult43j'jja::117±l±£5#"Da#
sesungguhnya  kutukan  itu  tetap  menimpamu  sampai  hart
kiamat.»2+2

Adapununtckkata|`J.2j,beberapaulamabexpendapatbahwa
maknanysadalah:penjagaanyangdilakukanolehparamalaikat.Seperti

malmanyamenurutbahasa,yaitupenjagasesuatu.Bentukjanakdarikata

241 (Qs. Ash-Shaffaat [37] :8-9).

242 (Qs. AI Hijr [15] :35).



iniadalahczrshaczd.ApabiladisebutkanpadaselainAIQur`an,makabentuk

janaklebihdikedepankandaripadabentuktunggalnya,sepertihalnyajuga
kata Acrras yang disebutkan sebelumnya.

Sedangkanbeberapaulanalainnyabexpendapatbahwamakna
darikatarclfAndadalahmempersiapkan,yaknimeteor-meteoryangtelah

dipersiapkan untuk dilemparkan kepada siapa saj a yang ingin mencuri

dengartentangkabardarilangit.Denganbegitukatainitemasukbentuk

/t7 'a/## yang-bermakna m4/'#/„fty seperti halnya kata AfeabafA dan
rafadh.

Feft.gr:FirmanAllahSWT,g>3iFTec+tryij£#C;?ii'f€fB
r':Lil.*.r±i'>)5`)f`CCDansesungguhnyainmitidakme;getaha;(dengan

adanya pekyagaan itu)  apahah keburukan yang dikehendahi bagi
orang yang di bumi atoukch Tuhan mereka menghendaki kebaikan
bczg7. mereha. " Yalcni, apakah penj agann yang dilakukan di langit akan

berakibat buruk kepada penduduk muka bumi ataukah akan berakibat
bck?

IbnuZaidmenafsirkan,bahwamaknadariayatiniadalah:ketika

penjagaan itu dilckukan, iblis merasa bingung, apakah ketika Allah
menugaskan para malaikat itu untuk menjaga langit bertujuan untuk
mengadzabpendudukbumiataukahAllahSWTckanmengutusseorang
Rasul?

Adajugayangmenafsirkan,bahwaayatiniadalahperkataanjin
kepadayanglainnyasebelummerekamendengarlanturmnayat-ayatyang

dibacakan oleh Nabi SAW. Maknanya adalah: kami tidak mengetahui

apakahmaksuddaripengutusanMuhammadSAWkepadapendudukbumi
itu, apckah untuk suatu keburukan? Karena kebanyakan para penduduk



bumi mendustakannya dan bahkan mereka tetap mendustakannya

walaupun mereka harus rela untuk dibinasakan, sebagaimana yang

dilakukan  terhadap  umat-umat  sebelum  mereka.  Atau  apakah

pengutusannya untuk suatu kebaikan,  agar para penduduk  bumi
mendapatkanpetunjukdanberiman?

Dengan penafsiran seperti itu maka makna dari kata f)/art

Qeburukan) pada ayat di atas adalah kekufuran, sedangkan kata r"syd
®etunjuk) adalah keimanan. Dan dengan penafsiran seperti itu maka

parajintersebuttelahmengetaluitentangkenabianMuhammadSAW,
dan ketika mereka telah mendengar langsung lantunan ayat-ayat suci

yang dibacakan oleh Nabi SAW barulah mereka mengetahui bahwa
merekadilaranguntukmendengarapapunyangtunmdarilangitkarena
menjagakeamananwahyuyangditurunkanAllahkepadaNabisAW.

Namun ada juga yang beinendapat bahwa perkataan itu
dikatakanolehparajinkepadabangsamerekasendiri,yaitusetelahmereka

mendengarlantunanayat-ayatAIQur`andanmemberitahukankepada
bangsanya tentang isi dari AI Qur`an: Makna ayat ini adalah: setelah

mereka beriman, mereka merasa iba mengapa banyak dari penduduk
bumi yang tidak beriman, lalu mereka berkata: kami tidck tahu apakah

penduduk bumi tidak beriman terhadap apa yang kami telah imani,
atauapakahmerekajugatelahmengimaninya?



FirmanAllah:

£fB©i3i36±Tjd7drdi,isaL,jfj6rtyT£Gfj

©fJ£.:j±+'Bdy±3€y.TG:`&T#+¢Of~ife
``D?n sesungguhkya di antara kami ada
SLa~l,e_I__!a?.di.a:i.araftamiada(pula)yan;-;;i;ii;£.:k-;:£n_  --_-a   --_'-® ,r`...£

h%'mnnyf:i,dna!tra|Lk.a`ri,.r.::e_:pirhja.i;p;;oof-b~;;b-;;;:"i£:.
D.:_n.Ssr.u?gg.uhny.akamim;ni-e;;i;;,'b-;ff*;;a%;;:flu;.
ka%,t%fo,k..a_k.:,:~dLa_P_:_t±Telep±k.fn.dji!iii.ar-i-i;::;;i::;;)
Allahr^i,^=:_k,:_!_uri.d,a.n-s.eka.ii:k_a_iiti`daii;;iii)-i;;;i

melepaskan .d_iri (daripada) .Nya deng;n I;r;'
(Qs. AI Jim  [72]:11-12)

orang-orang yang

Mengenaldunayatihidibahasdunmasalah:

Perf¢m" Fiman Allah SWT, di~'S 693 £j 6#T¢ gf5
"?ansesun_gguhnyadiantarakamiadaorang--ora=g-isr;gsale;;aJn

di a.ntara kami ada (pula) yang tidak demikian ha-I;ya.'; rri aiddrch

perkataanparajin,yakni:merekaberkatakepadayanglainnyasetelah
merekamengajakbangsamerekaituuntukberimankepadaNabiSAW.
Makna ayat ini adalah: sesungguhnya sebelun kami mendengarkan
AIQur`andiantarakaniadayangshalihdanadajugayangkafir.

Adajugayangberpendapat,bahwamaknadarifirmanAllah
SWT,  di,.SaDsfj  adalah:  sebagian  dari kami  ada yang tingkat
keshaliharmyalebihrendahdaripadamerekayangshalih.Danmakna
iri  lebih mengena daripada menafsirkaunya antara keimanan dan
kekafiran.

r'.'13,'OfrISCCAdalahkamimenempuhjalanyangberbeda-

e



becha."As-Suddimenafsirkan,maknanyaadalal:kelompokyangberbeda-

beda. Adh-Dhahhak menafsirkan,  agama yang bermacam-macam.

SedangkanQatadahmenafsirkan,hawanafsuyangberlainan.

Inti maknanya adalah tidak semua bangsa j in itu kafir, mereka
berbeda-beda,adayangkafir,adajugayangshalihdanberiman,danada

jugayangberimansajananuntidakshalih.

AI Musayyab mehafsirkan, bahwa makna fiman di atas adalah:
diantarakamiadayangbefagamalslain,adajugayangberaganaYchudi,

ataujugaNasrani,danadajugayangMajusi.

LaluAs-SuddijugaberkomentarmengenaifirmanAllahswT,
G>'i3,'Of:1 l:±  CCAdalah  hami menempuh jalan yang berbeda=beda."

Menurutnya, bangsa jin juga Sama dengan manusia, mereka juga ada

yang beraliran Qadariyah, Murjiah, Khawarij, Rafidhah, Syi'ah, dan
Sunniych.

Lalu ada j uga yang menafsirkan, bahwa makna firman di atas
adalah: setelah kani mendengarkan larfunan ayat-ayat AI Qur` an kani
menanggapinyaberbeda-beda,adayanglangsungberimandanadapula

yang.tetappadakekafirannya,laludiantarayangberimanjugaadayang
shalih dan ada pula yang hanya beriman saja namun tidak berusaha

untukmenjadishalih.
'  Dari kesemua pendapat ini, yang paling baik adalah pendapat

yangpertama.Karena,padabangsajinjugaterdapatmerekayangberiman
kepada Nabi  Musa,  dan ada juga yang beriman.kepada Nabi  Isa,
sebagaimanatersiratpadafirmanAllahSWT,J3JLpil:±i±Liip£6j

±'ii.';;±\=1,6±:i±;;i±=±Ccsesungguhnyakam;tel;hmendengark:;n
Kitab  (AI  Qur`an)  yang  telah  diturunkan  sesudah  Musa yang



membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya.''243

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara mereka juga ad-a yang

berimankepadaKitabTaurat,daniniusahakerasmerekadalammengajak

bangsamerekauntukberiman.Danmemangtidakadafaedahbagimereka

untuk mengatakan bahwa di antara mereka ada yang beriman dan ada

pulayangkafir.

Mengenaikata6!,Tj£,katainiadalahbentukjanakdarifhar7.g¢fa

yang artinya tempat acuan bagi seseorang. Dan makna kata ini pada ayat
di atas adalah: kami terbagi-bagi menjadi kelompok yang berbeda-beda.

Seperti halnya ketika seseorang mengatakan a/ ga#m /¢araa `!.g, maka

maknanyaadalahkinmtersebutmemilikitempatacuanyangberbeda-
beda.

Sedahgkan makna dari kata gJ.c7nd (lsi3) adalah: salah satu

kelompok.Dankatagidt7dinimenjadipenegasdarikatafAaroc7`!.gyang

disebutkan sebelumnya, karena gz.did adalah bentuknya j amak sama
seperti fAaraa `7.g.  Dan bentuk tunggal dari kata ini adalah gz.ddrfr.

Dikatakan, /f.fu//i. fAarz.!.g7.# gi.ddczA (setiap tempat acuan itu memiliki

kelompok).Padaawalnyakatainidigunakanuntuksebutanikatpinggang,

yhiqaddras-sayuur.Z4.

2" (Qs. AI Ahqaaf [46]:30).
24`  Dalam  kitab  A$4-SAi.Ahab  disebutkan,  kata  a/  qj.dd  (yakni  dengan

menggunakan Aarahaf fasraA pada huruf gaA artinya adalah tali yang digunakan
untuk mengikat pinggang yang terbuat dari kulit. Sedangkan kata a/ giddrA lebih
spesifik lagi. Bentukjamak dari kata ini adalah agadd. Dan kata gz.ddrA juga dapat
bermakna jalan atau kelompok manusia yang memiliki keinginan yang berbeda-
beda, seperti dikatakan tefmca fAoraa `z.g gadcrcJc7 maknanya: kami memiliki jalan
yang  berbeda-beda.



Adapun a/ gz.cJd (dengan menggunakan Aarafacrf *clfrcrfa pada

huruf gc7A maknanya adalah tali untuk mengikat pinggang yang terbuat
dari kulit. Seperti \dikatakan: mac7 /czA# gidcJzt77 wcr/aa g7./!fif#, yang artinya

ia tidak memiliki apa-apa, tidak punya bej ana yang terbuat dari kulit dan

tidakj.ugabejanayangterbuatdalikayu.

jHedka:  Firman Allah SWT,  d31ff a;'fiij±iJ`oft££ Gf5
€;; ,'rjgi j', C`Dan sesungguhnya harii men;etahiri,  tahwa kami
sekali-hali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kehaasaan) Allah
di muka bumi  dan sekali-kali tidak (pula)  dapat melepashan  dirt

/aarJZ7ndczJ IV);cr de#grr# /c7rz.. " Kata -|££ yang disebutkan pada ayat ini
berbeda dengan kata yang sama dis.ebutkan pada ayat sebelumnya,

yaitu:, €;f¢7J£ #Tj :rb¥7 Jb±`d`of-l££ 6fB  "Da# sesw#ggch#);a
kami  mengirq,  bahwa  manusia  dan jin  sekali-kali  tidak  akan
men;:atakanperhataanyangdusta.terhadapAllah."(Qs.AI]inT7Z]..

5).Danjuga,l'LffffiT££j`®f rf.13ife.-rfe..Dansesungguhnya
rnereka  Oin)  menyangka sebagalmana persangkaan kamu  (orang=

oran.g-kafir  Makkafa),  bahwa  Allafa  sekali-kali  tidak  akan

me;banghitkanseorang(rasul)pun."(Qs.AJmpT72|..7)

Dimana pada kedua ayat ini artinya adalah "mengira atau
menyangka" sedangkan pada ayat di atas artinya adalah mengetahui dan

meyckini.

;   Adapun kata Cj£,`kata ini adalah z»asAdor yang berada pada

po§isi keterangan. Yalcni, dengan melarikan diri.

Makna ayat ini secara keseluruhan adalah, parajin itu berkata:

kamimeyakini,dengancaramenelititanda-tandayangadadanbertafakkur

pada ayat Allah, bahwa kami ini berada dalam genggaman-Nya dan



kekuasaan-Nya.  Kami tidak akan dapat melepaskan diri  dari-Nya

walaupun dengan cara melarikan diri ataupun dengan cara-cara yang
lairmya

FinanJthh:

dr

`=3L=J-a;`Ji±;3t€3±;I+;¢+;lil;gil.T1±>:L=J'£fB

i**bpiri-Tfj3pr-Tg3GfB©drjfjri.
;£g;+,ijes6rfu.T€fB©i'riji3¢€ip'b£6{I=f

©gr
"Dan sesungguhnya kami tatkaLa mendengar petunjuk (AI

Qur`an), .kuni beriman kepadanya. Barangsiapa beriman
kepada -TuhannyqL, mcka-ia tidak takui akan pengurangan
pahala dan tidak (takut pula) akan penoLmbahan dosa dan
kesoilahan. Dan sesungguhnya di oLr.taro kant ado orang-

orang yang tout dan ado (pula) orang-oTang yang
menyimpang dart kebenaTan. Barangsiapa yarig tact, maka

mereka itu benar-benaT telah memilih jalan yanglurus.
Adapun orang-orang yang menyimpang daTi kebenaran,

maka mereka menjadi kayu apt nerakol JahQtnam."
(Qs. AI Jim  [72]:13-15)

Mengenaiayat-ayatinidibahasduamasalah:

Perztrrm:FimanAllahSWT,rty&1:gfll\±i+lI'£fB"Da»
• sesungguhnya kami tatkala mendengar petukyuk (AI Qur`an), kami

berz.ma# kepadr»}ia. " Yalcni beriman kepada Allah, beriman kepada



NabiSAWdankepadaajaranyangdibawaolehnya,.danmeyakinibahwa

beliaudiutusolehAllahSWTkepadaseluruhmanusiadanjugakepada

bangsajin.

AIHasanmengatakanbahwaAllaliSWTtidakpemahmengutus
seorangRasulyangberasaldaribangsajin,tidakjnga.daripendudukbadui,

dantidakpuladarigolonganwanita,halinidisebutkandalanfirmanAllah

SWT,  gJi.T#f; rF| ±J SGj fj±[!;Sc# lsi:3i-Cj  "Kami. fj.da fr
mengutus  sebblum  kamri,  melainkan  orang laki-laki  yang  Kami

berihan w akyu kepadanya ,diantara penduduk negeri."24S

Dalam kitab Sfochz.A disebutkan,

;13,i 1,ty, j! Li,
C`Dan aku diutus juga kepada  orang-orang yang berkulit

merahdanorang-orangyangberkulithitam."246Yahaik!epaha

bangsajindanmanusia.

Firman-Nya,l=£jijl£±t£If*£J33j'crli`"Bara»grJ.ape
beriman hepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan

pahala dan tidak (tckut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan."
IbnuAbbasmengatakanbahwamaknaderifimaniniadalah,seseorang

yangberimankepadaTuharmyamckaiatidakkhawatircatatanperbuatan
baiknyackandikurangi,daniajugatidakkhawatirjikacatatanperbuntan
buruknyaditambahi.

Makna dari kata aJ bcr*ds (|£.) adalah pengurangan,  dan

245(Qs.Yusuf[12]:109).

246HR.Muslimpadapembahasantentangmasjid(I/371).Diriwayatkanjugaoleh

Ad-Darimi pada pembahasan tentang kisah perjalanan Nabi SAW, bab: nomor 28.
DiriwayatkanpulaolehAhmaddalamA/A4ws#ad(I/250).



maknaar-rafeog(iiij)adalahtenggelamdalamperbuntandosa.

Firman ini disampaikan kepada Nabi SAW untuk mengisahkan

tentangparajinyangbaikkeislamamyadansangatkokohkeimanannya.

Kata b(2. dibaca oleh jumhur ulama dengan mcrr/" ' (yakni
menggunckan  fecrrcrfrczf  d%crrm7#crfa  pada  huruf /cr `),  dehgan  prediksi

maknayangdimaksudadalah,`sesungguhnyaiatidaktakut."

Namun beberapa ulama membaca kata ini dengan mcJjz#m

(yaknimenggunakans#ha#padahuruf/a`),denganalasankaiehakata
inisebagaijawabandaribentukklausulkalinatsebelumnya.Paraulama

tersebutdiantaralainadalahAIA'masy,Ychya,darilbrahim247.

jHledr¢:FimanAllahswT,6j±j.Tl±j6qu.T££fj"Da#
sesungguhnya di antara hami ada orang-orang yang taat dan ada

®ula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran." Yckni, se;tchLh
mendengarkan ayat-ayat suci AI Qur` an kami menjadi berbeda-beda,

sebagian dari kami segera mengislamkan diri, sedangkan sebagian yang

lainnyatetapdalamkekufuran.

Makna dari kata cr/ gasJ.f# (6rfu-T) adalah cr/joaz-r (orang

yangmenyimpang),karenaseorangyanggcrsz'Zfoitupastitelahmenyinpang
dari jalan kebenaran. Berbeda halnya dengan a/ m2fgf7.ffe, arti dari kata

iniadalahseorangyangbenar,karenaseorangyangm"gr7.ffrtelchberjalan

dijaluryangbenar.

Kata a/ gas!.ffo sendiri asalnya adalah gcrscrffra, yang maknanya

247 gi.ra `ch ini tidak termasuk gz.ra `ch sad 'ch yang mztfcrwczfi.r.  Dan bacaan ini

disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam A / Kar)/s)/a/(4/ 148), dan disebutkan j uga
olehlbnuAthiyahdalami4/Af#Aarrar4/Wra/.;.z(16/137).



adalah menyimpang. Sedangkan makna dari c7gsafAcr adalah melakukan

penyinpangan.

llij 1;;£€+P'b£6. {1=f;:;  "Bara»grJ.apa );a»g fo"  mcrka
merekaitubenar-benartelahmemilihjalanyanglurus."Yahai,rneleha

yang masuk ke dalan agama Islam adalah orang-orang yang bermaksud
mengambiljalankebenarandanmeniatkannya,

'ojLiiltl til3 ``Adapun orang-orang yang menyimpang dari

*ebeJ®crra#. "  Yckni,  yang  menyimpang  dari jalan kebenaran  dan

keina-
qa= ire,.lies "Maka mereka mertyadi hayu apt neraka

/crfrcr»am. " Yckni, bahan bakar api neraka.

Bentuk¢ 'j./ mad*z. (lampau/past tense) yang disebutkan pada
fimanini(.lj3es)menandakanbahwamerckaituakanmenjadipengivmi
nerakamenurutnmuAllah.

FimanAIah:

©6i=,,-c#¢y,3j3+JaJlfaTjfitiLi£TjfB

©,7ii;G:ii:'ia=5;.±;!jj>cf;E;j€c;j€±j
"Dan bahwa: jika mereka tetap berjalan lures di alas jalan
itu (agama Islam), be.nor-benar Kami akan memberi minum
kdpadq mereka air yoLng segar (rezeki yang banyck). Untuk`Kormi beri cobaan kepada meTeka padanya. Dan

barangsioipa yang berpaling dart peringatan Tuhannya,
niscaya oLkan dimasukkan-Nya ke dalam adzab yang amat

berm[f.';  (Qs. AI Jim  [72]:16-17)



Mengenai dun ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT,  iejJ7 jf ijl££atJf5 "Da"
bahwa: jika mereka tetap berjalan lurus 'di  atas jalan it'u (agama

/s/c7wi/. " Ini adalah Kalam Ilahi, maknanya adalah: kalau saja orang-orang

kafir itu mau beriman, maka Allah akan meluaskan kehidupan mereka
den melapangkan rezeki mereka selama di dunia.

Pada kata  jfB tersirat wahyu yang diberikan kepada Nabi
SAW, yakni:  telah diwahyukan kepadaku, kalau saja mereka man

beinan.    .

Maknainisejalindenganpendapatyangdisampaikanolehlbnu

Bahr, ia mengatakan: setiap kata bi yang menggunakan focrrcrkclf ha£7.crfe

pada huruf %crJ"zcr7i dan fcrs)/dz.d pada huruf J7## di seluruh ayat dalan
surah ini adalah kisch tentang bangsajin yang mendengar ayat-ayat AI

Qur`an yang dibacakan oleh Nabi  SAW,  lalu mereka kembali  ke

perkanpunganmerekauntukmemperingatkanbangsamereka.Sedangkan
setiap kata .®i yang menggunakan focrrcrhaf/affocr¢ pada huruf *crmzcr#

nanuntanpa/cztyd7.dpadahuruf#«#diselumhayatdalamsurahiniadalah

wahyuAllaluntukRasul-NyaMuhammadSAW.

Ibnu AI Anbari mengatakan, bagi para ulama yang membaca

semuakata.®idenganmenggunakanAarcrhaffacrsrcr¢padahunffrcmzch

fyakni.®!)sebelundisebutkanfirmanAllahltifeTjfB,makapadafirman
initerdapatmakhasumpchyangtidakdisebutkan.Prediksimaknayang

dimaksudadalah:demiAllah,kalausajamerekamauberkomitm€npada

jalanyangbenar.MaknainisanasepertiketikaAndamengungkapkan:
demiAllah,apabilaAndabangkitdaridudukAndamakaakujugaakan
bangun dari dudukku.

Adapunbagiparaulamayangmembacasemuakata.®|dengan



menggunakan ¢arcrhaf/a/feaA pada bumf facrmzcrA (yakni bi ) sebelum

disebutkan firman Allah .I;±=27jfB (asalnya w a# /owaf¢gamww),
maka firman ini terhubung  dengan firman Allah yang disebutkan
sebelumnya, yaitu:  ;g:76;;i;' €±==7'£f 3`j crji  "re/aft dfwakywt¢#
kepadakybahwasekrimpulanjintelahmendengarkan(AIQur`an)."

(Qs.AIJin[72]:1).Yckni,bchwasekumpulanjintelahmendengarkan
AIQur`an,danseandainyasajamerekatetapberadadijalanyanglurus

tyangterterapadabacaanAIQur`anitu).

Atau, terhubung dengan firman Allah SWT, rty f I; ``Komz'

ber!.ma# *ep¢dr#)/a. " Yakni, mereka telah beriman, dan seandainya

sajamerekatetappadakeimananmerekaitu.

Atau bisa juga bagi yang membaca  semua kata  .®i  yang

menggunakan frarafaf faczsrafo pada hunrf faamzaA yang disebutkan

sebelunflrmanAllahl;E2==t+fib,tidakmemprediksikannyamemiliki
makna sumpah,  namun sama  seperti pendapat yang kedua,  yaitu
menghubungkannyadenganfirmanAllah,G£J6;3£'€;±£7'£f3'jc}Ji
`CTelah  diwahyukan  kepadaku  bahwa  sekumpulan jin  telah

me#de#grrrha#/HJgwr`a#J."AtaudenganfirmanAllahSWT,rtylf1;
"Kamiberimankepadanya."

Mengenaigjra`crfo,junhurulanamembacakata+idengan
menggunakanforckathaLrrcrfrpadahurufwa",denganalasanbertemunya

dua sc{fr#ri (sait## pada humf wcr# dan S#fui# pada hunif sr.#) hingga

mengharuskan sw*zi#  yang pertama ditambahkan frara*af fasrafe.

Berbedadengangi.rcl`crfoyangdibacaolehlbnuWatsabdanAIA'masy,

dinanamerekamembacinyadenganmenggunakanAcrrahafc}7zammc7A

Padahunfwcrw248.

248 gz.rcr `crfo yang menggunakan ftcrrahaf dfaommch pada humf wa# tidak termasuk



AdapununtukfirmanAllahSWT,6i;`,~Ct{±:i=ty"Be#crr-

benar  Kami  akan memberi minum kepada mereka air yairg segar

/rezefu. )/cI#g bcr7!}Jcr*J. " Maksud dari firman ini (menurut penulis) adalah
"memberikepadamerekaairyangbanyak",karenapadasaatitumereka

sama sekali  tidak merasakan turunnya hujan  selama tujth tahun.
K:ata 6i3  sendiri berasal dart.. ghadiqa al  lain taghdaqu fahowa

gAcrdz.gaA,yangartinyasebuahmataairyangmelimpahaimya.

Ada juga ulama yang  berpendapat bahwa  ayat  ini, tidak
dikhususkan untuk hanya bangsa jin saja, namun juga untuk,,.semua
makhluk secara keseluruhan. Yalmi, siapapun yang taat dan beriman

kepada Allah dan selalu teguh berada di j alan kebenaran, hidayah, dan
keimanannya,  maka Allah akan memberikan mereka rezeki yang
mdirapah,ram:une±,.;S±:±C.UntukKamibericobaankepadamereka

padr#)/cr."Yalcni,namunsemuakenikmatanitujugamerupakanujian
bagi mereka, apakah mereka akan bersyukur dengan kenikmatan yang
mereka terina.

Umar, ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan bahwa makna
tersirat dari firman di atas adalah: di nana pun ada air maka di situ ada
harta (rezeki), dan di nana pun ada harta maka di situ terdapat fitnah.
0lehkarenanyamalmadarifiman-Nya:tjji:iLty,adalah``merekaakan
dibedkanrezekiyangmelimpahketikadidunia,"danre2x=kiyangmelinpah

itu pada ayat ini diperumpanakan sebagai air yang banyak, `karena
kekayaandanrezekiitu`bermuladariturunnyahujan,kemudiaphujan
ditempatkanpadaposisirezeki,sepertihalnyayangterdapat
Allah   SWT,   £-I:£Jt6;fjT,!Tr# lal'13i#j iji;I: gj4.

qi.ra `aA sad 'aA yang m#faMJafJ.r. gJ.ra `crA ini disebutkan oleh lbnu Athiyah dalam
AIMuharrarAIwkyiz{161138),daLnjugaolchA:buHayandaLlamAIBahrAIMuhith
(8„52).



j±;hilt) C`Jihalau  sehiranya penduduk negeri-negeri  beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah
dar!./ar»gz.fdr»b#m7..."249yangdiawalidenganmelimpahkanhujan.

JugayangterdapatpadafimanAllchSWT,

gjic¢j,ifpe`cpjj±eyi+~€c;I+|JjJ{-[jjs€¥TBfu$33Tij:6f-Fi3t'B

#Jf
``Dan  sekiranya  mereka  sungguh-sungguh menjalankan  frouham)

Taurat dan Ikyil dan (AI Qur`an) yang diturunkan kepada mereka
dart Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dart atas
dan  darz.  bawaA  At7A7.  mcreAc7. "250  Yakni,  melalui  turunnya  hujan.

Wallahu a 'lam .

Beberapa ulama, di antaranya Sa'id bin Musayyab, Atha` bin
Abi Rabah, Adh-Dhahhak, Qatadah, Muqatil, Ubaid bin Umair, dan AI
Hasan, meriwayatkan: Aku bersumpah, dahulu para sahabat Nabi SAW
adalahorangrorangyangpenurutdanpatuh,lalumerekadibukakanpintu
harta dari berbagai negeri, dari kerajaan Persia, kerajaan Romawi,
kerajaanMongol,kerajaanNajasyidiAffika,danlainsebagainya.Namun
dengan bergelimangnya harta itu pula mereka diuji, dan mereka pun

melan8kahiinammereka,yangakhimyajugamerekabunuhfyalmilchalifah

UtsmanbinAffan).

AI  Kalbi  dan beberapa ulama lainnya mengatakan:  yang
dimaks'ud dengan dAamz.r A"in  "mereka" pada firman AIlah  SWT,
-S±jariS.lj:if:ilfl3"Danbahwa:jihamerehatetapberjalanlurus

249(Qs.AIA'raaf[7]:96).

25o(`Qs.A|Maa`idah[5]:66).



d!. crfcrs/.cr/a# j./w /crgrrod Js/crmJ," adalah: mereka yang kafir, dimana

orang-orang kafir itu diluaskan rezekinya ketika hidup di dunia untuk

memperdayakandanmenggelapkanmatamereka,danmerekapunterfitnah

dengan harta ter.sebut serta berhak untuk mendapatkan adzab di dunia
dan di akhirat.

Pendapat yang  sama juga disampaikan oleh Ar-Rabi'  bin

Anas,ZaidbinAslambesertaputranya,AIKalbi,Ats-Tsamali,Yamanbin

Rabab, Ibnu Kaisan, dan Abu Mijlaz.

Dalil  dari' para ulana mengenai pendapat mereka di  atas

adalch fimianAllah SWT,

`3iJi-l+3iJijl;jgig:+J±`;J'j3f#G±€L33ij;±'3[iJ::lfi;
€d;+,ilf

CCMaka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan

kepada  mereka,   kamipun  membukakan  semua  pintu-pintu
kesenangan untuk mereka;  sehingga  apabila mereka bergembira
dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka
dengan sekonyong-konyong."25\

JugafirmanAIlahSWT,

}£jc;L£::if,j=J,gri:J`t;g;'c+,lil:;-j`;,1>3#ih\±J76±`®f~¥`3+'B

6u#`trfeiJl=j
"Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia meky adi

umat yang satu (dalam kekaf iiran), tentulah hami buatkan bagi orang-

25l (Qs. AI An'aam [6] :44)



orang yang kaf iir kepada Tuhan yang Mahd Pemurah loteng-loteng

perak bagi rumch mereka dan  Ouga)  tangga-tangga  (perak) yang
mereha menaikinya."IS2

Dalari kitab S4chz.A "zfs/z.in disebutkan, sebuah riwayat dari

AbuSa'idAIKhudri,bchwaRasulullahpemahbersabda,

{€iJl  6Ji3 dy *' '&1 a+.' a +*:{> *Cif a  L3fi

.d;fyi i,drif :Jb: 9aii I;; u: €fui :}3 G3 :ij'j
``Hal yang paling aku khowatirkan akan terjadi pada dirt

kalian adalah Allah memberikan halian kembang  dunia."

Lalu para sahabat bertanya,  "Apa yang dimaksud dengan
`*embcr»g da/#z.a'  wahai  Rasulullah?"  beliau  menjawab,

C.kembang dunia adalah keberkahan yang diberikan  oleh

bumi.»z53

DanNabisAwjugapemahbersabda,

# i=€ .oi ji=i a,3 `
ci ti*6: .ife, 'JJ

c=i #', t; &,3;
Oil, tit €fu,

ffi~"J ,=rf ,L=
"Pemi Allah,  bukanlah kefahiran yang aku takutkan atas
`kalidn, aha justru khawatir jika rezeki kalian dilapangkan

di dunia, sebagaimana umat-umat sebelum kalian yang telah

252(Qs.Az-Zukhruf[43]:33)

253 HR.  Muslim pada pembahasan tentang zakat,  bab:  Hadits Tentang ZcrArafz/

Ad-Dunia/Kembang Dunia (2n2.S) .



dilapangkan rezekinya.  Namun  dengan  rezeki  itu  kalian

berlomba-lomba  untuk  mendapatkannya,  sebagaimana

umat-umat sebelum kalian melakukarmya. Lalu halian juga

dibinasahan  sebagaiinana  kebinasaan  pada  umat-umat
terdahu|u.»2s4

Namun  dari  kedua pendapat  para ulama  ini,  yang  lebih

diunggulkanadalahpendapatyangpertana,karenakata3i.ifrTpada
ayat bab ini bentuknya adalah rna 'ri/¢% (tanda "a 'rr/afrnya adalah
huruf a/i/ /crm  yang melekat padanya),  oleh karena itu. penafsiran

yang tepat untuk kata tersebut adalah jalan hidayah. Dan juga, kata
i;Jig;i  biasanya  tidak  disebutkan kecuali  berbarengan dengan
hidaych.

Kedua..  Firmaln  AIlth  SWT,  ±J*b£.>c;.6;-±±c;3  C6Dan

barangsiapa yang berpaling da+i peringatan Tuhannya." Tbun Zalid
menafsirkan, makna fiman ini adalah: bexpaling deri AI Qur` an. Adapun

mengenaikeberpalingannya,terdapatduabentuk,yaitu:berpalingdengan

tidak menerimanya, apabila ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir.
Atau berpaling dengan tidak mengamalkannya, j ika ayat ini dituj ukan
kepadaorang-orangyangberiman.

Para ulama lain berpendapat bahwa makna dari firman ini
adalah: barangsiapa yang.tidak bersyukur atas nikmat-Nya.

25' HR. AI Bukhari pada pembahasan tentang hanba sahaya, bab: nomor 8. Hadits

ini juga  diriwayatkan  oleh  Muslim  pada  pembahasan  tentang  zuhud  (8/2274).
Diriwayatkan  pula oleh At-Tirmidzi  pada pembahasan tentang tanda-tanda hari
kiamat,  bab:  nomor 28.  Juga diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  pada  pembahasan
tentang fitnah, bab: nomor 18. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam i4/ A/I.s»acJ (4/
137).



rsL;i 6.I'i±':a:;. "Niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam
acJzab);a#ga"bercrf."Kata'dr:diawalkatainidibacaolehAbu
Amru, Ayasy, dan para ulama kota Kufah, dengan menggunakan huruf

);a '. Qira`ah inilah yang lebih diunggulkan oleh Abu Ubaid dan Abu
Hatim,denganalasan7.sz.mnyatelalidisebutkanpadakalimatsebelumnya,

yaitu /a/z#//.cr/cr/a¢ yang terdapat pada firman Allah SWT, JZ;;; a:j
L±,bf.>cf .CDan  barangsiapa yarlg berpaling  dart  peri;gatan

Tuhannya."

Sedangkanparaulamalainnyamembacakatatersebutdengan

menggunakanhuruf###(#a£/w*fa#)255.

Sedikit berbeda dengan bacaan Muslim bin Jundub, Thalhah,

danAIA'raj,yaitudenganmenggunakanAarckz7/czfocrmmchpadahuruf

### dan Aarafac7f faa!sr4fr para huruf /am (##S/j.* ft#)256. Namun kedua

gz.ro `aA ini adalah dua bentuk bahasa dengan makna yang sama, yakni
•  £a/czfac7 dengan as/afacz, dimana kedua bentuk ini memiliki makna yang

serupayaitumemasukkan.

11££ €li£ "4cZzch );a»g amaf beraf. " Yckni, hukuman yang
berat dan keras.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa kata sfra 'adcr# pada ayat di

atasadalahnamasebunhgunungdinerakaJahannam.

AI Khudri menambahkan, bahwa setiap kali tangan mereka
dimasukkankedalamrtyamakatanganituakanmelelehkepanasan.

255  gi.ra`aA  yang  menggulnakan  huruf HclH  termasuk  gz.ra`crA  scrb 'a*  yang

m#fawcrfj.r, sebagaimana tercantum dalam ragrl.a 4#-Jvas)/r, h. 184 .
256 gz.ra `aA Muslim bin Jundub ini tidak termasuk g7.ra `aA jcz6 'oA yang mz/fai4;afJ.r.

gf.rcr `oA ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalamnya +1/ M«Aarrar t4 / Fycr/'!.z ( 16/13 8-
139), yang disandarkan kepada Ibnu Jubair.



Pada riwayat lain dari Ibnu Abbas disebutkan, bahwa makna

dari sfacr 'crc7a# pada ayat ini adalah menyulitkan, yakni hukuman yang

menyulitkan. Karena, seperti diketahui bahwa kata clf¢-s¢cz 'crc7 menurut

etimologi bahasa artinya adalah kesulitan,  seperti ketika seseorang

mengungkapkan:/cr?¢cz'crc7cr#7.4/crmr,makaartinyaadalahpermasalahan

ini terasa sangat sulit bagiku. Seperti juga yang dikatakan oleh Umar,
"Tidak ada apapun yang dapat menyulitkanku, bahkan khutbah nikah

puntidaksulitbagiku."

Kata asfa-srfecr 'ad ini adalah bentuk mcrsAdcrr dari ffr; 'z.dcr, di

mama  asal  dari  kata  ini  adalah  sAo '7.dcz,  )/czfA 'czd",  sA¢ 'crdr#,  wd

sA« '«"cJa», yang artinya adalah naik. Adapun dikorelasikannya kata ini

denganhukumanpadaayatiniadalahkarenahukumantersebutsemakin
ditingkatkan hingga orang yang terkena hukuman tersebut tidak akan

mampuuntukmenaharmya.

AbuUbaidahmengatakan257,asA-SAo'edpadaayatiniberposisi

sebagai mas'Adrr, dan makna kalimat di atas adalah: adzab yang terus

menanjak,sepertiketikaseseorangberialansAcr'«d(menanjak)pastilah

akanmerasakankesulitan,karenakatasAc7'efdsendirimaknanyaadalah

rintanganyangsulitdiatasi.

Ikrimah menafsirkan, bahwa kata fAa '«d pada ayat ini adalah

sebutanuntuknamasebuahbatubesaryangadadinerakaJahannamyang
sangatsulituntukdinaikinamunharusdilalui,lalusetelahmerekasampai

di ujung batu tersebut maka mereka akan tergelincir ke dalam neraka
faha-.

Makna yang terakhir ini hampir mirip dengan riwayat yang

2SI Lth. Mdyaz AI Qur`an (2/27Z).



disanpaikanolehAIKalbi,iamengatakan:AIWalidbinAIMughirahnanti

dineralraakandiperintahkanuntukmenaikisebuahgunungyangtersusun

dari batu-batu yang sangat besar, ia ditarik dari arah depannya dengan
menggunakanrantalyangpanjang,dandariarahbelakangnyaiadipukuli
dengan palu yang besar tepat di kepalanya, sedangkan waktu tempuh
untuk mencapai puncak ketinggian gunung tersebut adalah empat puluh

tahun waktu akhirat, dan setelch ia mencapai di puncaknya ia akan '

tergelincirkembalikedasargunungtersebut,kemudianiadinaruskanuntuk

memanj at gunung itu lagi hingga ke puncaknya, dan begitu seterusnya,

hinggaselama-lamanya.HukumaninilahyangdinaksudpadafimanAllah

SWT, r¢>}; ,'}iri: CCAha ahan membebaninya mendaki pendahian

yang memayahhan.»2S8

FirmanAIah:

©rjifSTgij;i3'ftS,i3L]'T3fj
"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepur.yaan

Allah. Maka janganlah kamu mertyembah seseorang pun di
dalamnya di samping (menyembah) Allah."

(Qs. A] Jim  [72]:18)

Mengenalayatinidibahasenammasalah:

Pcrfoma:   Firman  Allah   SWT,   ,fi,irf.T3fB   "Da#
sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaa; Allah." K;ata `o`J

pada ayat ini menggunakan focrndof/crfJlch pada hunf a/I:flya.

258 (Qs. A| Muddatstsir [74] : 17).



Beberapa ulama bexpendapat bahwa ayat ini terhubung dengan

firmanAIlthswT,'£i6}±}-ut..KatahanlahthaiMuhammady„elah
dz.wakyzfha# Aepndck" bafrwa. . " yakni : katakanlah wahai Muhanmad:

telah diwahyukan pula kepadaku bahwa masjid-masjid itu adalah
kepunyanAIlah.

AI Khalil berpendapat, bahwa ada kata yang tidak disebutkan

di awal firman di atas, prediksinya adalah kata /!., yakni: wc7 /z.cr7?#c7

4/ mcrsco/.i.da /f.//ch (karena masjid-masjid itu adalah milik Allah),

maksudnyaadalalrumah-rumahibadehyangdibangunolehumat-umat
terdalulu

Sa'id bin Jubair meriwayatkan, sebelum itu para jin berkata
kepada Nab.i SAW, ``bagaimana mungkin kami datang ke masj id yang

ada di dekat mu dan shalat bersamamu di sana, sedangkan kami berada
ditempatyangsangatjauhdarinu,"laluditurunkanlahfimanAllahswT,

&':`*;fi|`o`+') .CDan  sesungguhnya  masjid-masjid  itu  adalah
fepwnycza#4//ch."Yalmi,dibangununtukberbuntketaatandanberdzi]cir

(mengingat) kepada AIlah.

AI  Hasan bexpendapat bahwa maksud  dari  kata  mcrsc7cr/.z.d

di atas adalah semua tempat di muka bumi, karena Nabi SAW dan
umatnya diberikan keistimewaan untuk shalat dimana saja mereka
berada di muka bumi. Nabi SAW bersabda, "Sfaa/a//aA d!.mcr#cr p##

halian berada."

Na.bl SAIV juga, be[satoda,, C`Dimana pun  kalian  melqkuhan

shalat maka itulah masjidmu."

Dalamkitabs7zch7.Ajugadisebutkan,

I;rfe3 iia.i; L>;fyi j .Lj=3
-,,



C`Dijadikan  untukku  bumi   sebagai  masjid  dan  alat

bersuci.»259

Sa'idbinMusayyabdanThalqbinHubaibbexpendapat,bahwa

yangdinaksuddengankatamclfaa/.z.dpadaayatiniadalahanggota-anggota
tubuhyangdigunakanseoranghanbauntukbersujud,yaitukeduakaki,
kedualutut,keduntangan,danwajch.Thalqsetelahitujugamenambahkan:

anggota-anggota tubuh ini adalah nikmat Allah kepadamu, oleh karena

itu janganlah engkau mempergunakannya untuk bersujud kepada
selainAllal,karenadenganbegituengkautelahmendustainikmatdari

Aun-

Atha juga  mengungkapkan  pendapat  yang  sama,  ia
menambahkan: janganlah engkau salah mempergunakan anggota
tubuhmu yang diperintahkan untuk bersuj ud kepada Allah itu, dengan
mempergunakarmyauntukmenyembahselainPenciptanya.

Dalam kitab hadits ffoafei.fr disebutkan, sebuah riwayat dari

Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau pemah bersabda,

:f; Jtif3- ,a*®l ck :r£:i ,a;;i i; 1±Lf bf i+(
•c#in.t i,£fj ` i `c;ng.,i -4i9f j=

C`Aha diperintahkan untuk berslyud di alas tlyuh anggota

tubuh, yaitu: kening -Nabi SAW memberikan isyarat pada
hidung dengan tangarinya-, kedua tangan, kedua lutut, dan

lyung jari jemari kedua kaki."Z60

259 Hadits ini adalah hadits ShaAf.A seperti yang sebelumnya telah kami sebutkan

periwayatannya.
26° HR. AI Bukhari pada pembahasan tentang adzan, bab: nomor 133-134. Hadits



AI Abbas juga meriwayatkan,  bahwa Nabi  SAW pernah

bersaitoda, `C Apabila seorang hamba berslyud maka ada dyuh anggota

tubuh yang bersoyud bersamanya."26\

Laluadapulay'angberpendapatbahwayangdimaksuddengan
kata macao/.I.d pada ayat ini adalah kewaj iban shalat yang lima waktu.
Malma ayat di atas menjadi, ``dan sesungguhnya sujud itu adalah milik
Allah".PendapatinidisampaikanolchAIHasan.

AI Farra` mengatakan, apabila kata masacz/.id pada ayat ini

diartikandengannamatempattyalmimasjid)makabentuktunggaldari
katatersebutadalah7"a£/.i.d(denganmenggunakanAar¢hafhaLsrchpada

huruf/.z.in). Sedangkan apabila diartikan dengan anggota tubuh maka
bentuktunggalnyaadalahmas/-ed(denganmenggunakanharafaf/affrch

padahuruf/.in).

Ada j uga yang mengungkapkan, bahwa kata tersebut adalah
bentukjamckdarimaLf/.adyangartinyaadalahbersujud.Sebagaimana

ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang shalat, bab : Anggota
Tubuh yang Harus Melekat di Bumi ketika Bersujud. (I/354). Diriwayatkan pula
oleh At-Tirmidzi pada pembchasan tentang waktu-waktu shalat, bab: nomor 87.
Diriwayatkan pula oleh An-Nasa` i pada pembchasan tentang pelaksanaan shalat,
bab:  nomor 44.  Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang
menegakkan  shalat,  bab:  nomor  19.  Diriwayatkan  pula  oleh Ad-Darimi  pada
pembahasan tentang shalat, bab: nomor 73. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam-AIMunad(\i2]9).

261 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang shalat, bab:L nomor 87. Hadits ini

juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang shalat, bab: nomor
151.  Diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang pelaksanaan
shalat, bab: nomor 44. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang
menegakkan shalat, bab: nomor 19. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam [4 / Mus»czd
(1/206). Muslim juga meriwayatkan hadits ini dengan lafazh yang sedikit berbeda
pada pembahasan tentang shalat ( 1 /593). Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi
dalam ,4/ /amz. ' .4/ Kabjr (I/593), dari riwayat yang berbeda-beda dan berujung
pada Sa'ad bin Abi Waqqas.



seringnya diucapkan dalam bahasa Arab:  +cr/.crd/af Jw/.z/z/da72, namun

sering juga  digunakan  fa/.odfw  mag/.ac7cr77.  Seperti  halnya  ketika

dikatakan: d7!crr¢bfat¢/ crrd7!!. dJ!flrb¢# (aku mengais rezeki), dimana
terkadang sering j uga dikatakan: d*crrabr#// ard77z. J#cJd#raz}a#.

Ibnu Abbas menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan kata

masaa/.I.ddisiniadalahkotaMakkah,dimanakotainiadalahkiblatnya

kaum muslimin. Dan alasan kota Makkah disebut dengan kata mclscrar/.I.d

adalchkarenasetiapmuslimbersujudkearahnya.

Nanundarikeseluruhanpendapatini,yangpalingdiunggulkan

insyaAllahadalahpendapatyangpalingpertana,yaitupendapatyang

jugadiriwayatkandarilbnuAbbas.

jKedwa:FimanAllchswT,S,i3-i:j.TsfB"Da#ses##ggr*nya
masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah." Ka:fa  S paida. ayat hi

jugamengisyaratkanakankesuciandanpenghormatanyangberlebih
untuk kata masaa/.z.d.

Kemudian pada ayat yang lain lebih dispesifikasikan kepada

j4J bajf l4/ `afi.g (yakni masjidil haram), yaitu pada fiman Allah SWT,

&-rfucJCDansucihanlahrumahKuini."z62
SebuahriwayatdariNabiSAWmenyebutkan,

irL;3fu€j;`y;?.ifr£S
"Janganlahmenggunakankendaraan(onta)untukbepengian

fec#a/I. ke f7.gr mar/.id. ''263 Hadits ini diriwayatkan oleh para

262 (Qs. A| Hajj [22]:26).

263 HR. An-Nasa` i pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Waktu Tertentu pada



imamhadits,yangtelahkamisebutkanmatamyasecaralengkap

dan j uga-pembahasannya sebelum ini.

Dan Nabi SAwjuga pemah bersabda,

+,

St  :,;,~  L*  ;ie  ulof :,  ;;;  ii;  t;A==  j  5y:,
•i,ri,-.,

" Melaksanakan shalat di masjidku ini (masjid Nabc[wi) , lebih

baik daripada seribu ®ahala) shalat di tempat yang lain,
Selain di masjidi| Haram."Z64

Ibnu AI Arabi mengatakan, ada juga hadits yang lain yang
diriwayatkan dari  sanad yang cukup baik, yaitu sabda Nabi  SAW,
CCMelaksanakan shalat  di  masjidku ini lebih baik daripada  seribu

shalat (rakaat) di tempat yang lain, selain di masjidil Haram, harena
shalat yang dilakukan di masjidil Haram lebih baik daripada seratus
shalat (rakaat) di masjidku ini."

Ibnu AI Arabi menjelaskan, apabila hadits ini adalah hadits
sAaA7.A, maka hadits ini akan menj adi #crsA yang tidalc perlu ditafsirkan

lngi265.

Hari Jum'at yang Akan Dikabulkan Semua Doa. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Malik pada pembahasan tentang Jum' at, bab: Hadits Tentang Walctu yang I§timewa
padaHariJum'at(1/109).DiriwayatkanpulaolehAhmaddalam4/A4as#ed(3/93).

264HR.AIBukharipadapembahasantentangkeutamaanshalatyangdilaksahakan

dimasjidkotaMekahdanMadinah.Danhaditsinijugadiriwayatkanolehrduslim
pada pembahasan tentang haji, bab: Keutamaan Melakukan Shalat di dua.Masjid,
yaitudikotaMakkahdanMadinah(2/1012-1013).Lih.4/-£w`/#`wcr4/"arjcr"(I/
365).  Hadits ini juga diriwayatkan oleh para  imam hadits  lainnya,  di  ahtaranya
adalah At-Tirmidzi, An-Nasa` i, Ibnu Majah, Ahmad, dan para imam hadits lainnya.
Lih. AI Jami ' AI Kabir (2/2831).

265 Lih. £4Afam A/ 8c4r `a# (4/1869).



Menurut saya (AI Qurthubi) hadits di atas memang hadits

yangsAc7fr!.A,yangdiriwayatkindariperiwayatyangadildariperiwayat

yang adil lainnya, seperti yang telah kami jelaskan pada tafsir surah
Ibrahiim266.

iKcfz.gr: Bangunan masjid walaupun secara kepemilikan dan

kesuciarmyaadalahkepunyaanAIlah,nanunsecarapenanaanterkadang

dinisbatkan kepada nana seseorang atau nama daerah,  contohnya
menanakansuntumasjiddengansebutanmasjidfulan,ataumasjidJakata,

atauyanglairmya.

Dalam kitab shaAz.A disebutkan, bahwa Nabi  SAW pemah

mengendarai kuda pacu tyang dikhususkan untuk bexpacu) dari daerah
HafyasanpaiTsaniyatulwada,danbeliaujugapemahmengendaraikuda
bukanpacucrangtidakdikhususkanuntukberpacu)dariTsaniyatulwnda

SampaimasjidbaniZuraiq267.

Penisbatan masjid yang disebutkan pada hadits di atas kepada
banizuraiqmenandakanmasjidtersebutberadadidaerahbanizuraiq.

Hal ini diperbolehkan karena masj id tersebut mungkin telah

diwakackan untuk daerah tersebut, dan memang tidak ada perbedaan

pendapat dari para ulana bahwa mewakaflcan masjid, pemakaman,

266Surah|brahiimayat37.
267 HR] AI Bukhari pada pembahasan tentang apakah menisbatkan sebuch masjid

pada nana seseorang. Hadits ini juga diriwayatkan oLeh Muslim pada pembahasan
tentang  imarah,  bab:  Perlombaan  Kuda  dan  Mempersiapkan  Kuda  untuk
Dilombakan.DiriwayatkanjugaolehMalikpadapembahasantentangjihad(2/467-
468). Diriwayatlcan pula oleh An-Nasa` i pada pembahasan tentang kuda, bab: nomor
12. Diriwayatkan pula oLeh Ad-Darimi pada pembahasan tentangjihad, bab: nomor
35.



j embatan, itu diperbolehkan, walaupun mereka tidak bersepakat pada
€ yang lairmya.

IFeeqprf:Sepertidiketahui,meskipunmasjiditumilikAllah,dan
tidak boleh digunakan untuk berdzikir atau menyembah selain kepada
Allah,namunmasjiddiperbolehkanuntukdigunakanuntukberbagaihal
lainnya.Misalnyapenerimaandrnpembagianhartazakat,ataumemberi
makanandansedekahkepadaorang-orangmiskinyangmemerlukannya,
atau boleh`juga digunakan untuk menahan tawanan dan oring yang
berhutangyangbelummanpuuntukmembayarhutangnya,ataubolehjuga
digunakan untuk beristirahat sejenak ataupun tidur di dalamnya, atau
menanpungorangrorangyangsakitdanorangrorangyangtelkenamusibah

bencana alam, atau untuk melantunkan syair-syair yang tidak berba~u
kebatilan, dan boleh j uga membuat pintu yang dapat menghubungkan
masj id dengan runah-rumah yang berdanpingan dengannya. Semua ini
telahkamijelaskansecararincipadatafsirsurahAt-Taubch268,tafsirsurah

An-Nuul269, dan surch-surah lainnya.

IKe/I.rna:  Firman Allah SWT,  l`J;i dig lj;i3` ff  "A/ata

janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping
/me»);eovbchJ 4//ch. " Ini adalah pencelaan dan sindiran kepada orang-
orang musyrik yang telah berdoa dan menyembah tuhan lain yang
disejajarkandenganAllahdimasjidilHaram.

Menurut Mujahid, dahulu, apabila orang-orang Ychudi dan

268 Surah At-TaubahYckni ayat 28 .
269 Surah An-Nuur ayat 36.



Nashrani memasuki gerej a atau tempat-tempat ibadah mereka lainnya

maka mereka akan menyekutukan Allah. 0leh karena itu Allah SWT

memerintahkan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin untuk ikhlas
beribadah hanya kepada Allah saja, di masjid nana pun yang mereka
akan masuki.  0leh karena itu janganlah kalian menyekutukannya
dengan menyembah berhala atau apapun yang sejenisnya di dalam

masjidilHarandanmasjid-masjidlairmya.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat ini adalah:

jadikanlah masjid itu hanya sebagai tempat untuk beribadah saja, oleh
karena itu janganlah kanu bersenda gurau di dalamnya, atau berjual
beli, atau tempat duduk-duduk saj a, atau bahkan hanya sekedar tempat

berlalu saja. Dan janganlah kamu berbuat suatu apapun kecuali yang
berhubungan dengan keTthanan. Dalam kitab Shafoz.A disebutkan,

®,®

JaLJ' i -41± far i+
•,ir,#£iJ,f-O`

``Apabila engkou melihat ada seseorang yang mengumumkan

harta  bendanya yang  hilang  di  dalam  masjid,  maka
katakanlah  `semoga Allah  tidak mengembalikan  harta

yang hilang itu kepadamu,I karena masjid tidak dibangun
untuk keperluan seperti itu.''ZJO

2" HR. Muslim pada pembahasan tentang masj id, bab : Larangan Mengunumkan
Benda yang Hilang di Masjid dan Apa yang Harus Dikatakan Apabila Bertemu
dengan  Orang yang  Seperti itu (I/397).  Hadits  ini juga diriwayatkan oleh Abu
Daud pada pembahasan tentang shalat, bab: nomor 21. Diriwayatkan pula oleh An-
Nasa`i pada pembahasan tentang masjid, bab: nomor 25. Diriwayatkan pula oleh
Ibnu Majah pada pembahasan tentang masjid, bab: nomor 11. Diriwayatkan pula
olehAhmaddalami4/hfas#4d(2/349).



Adapunmengenaihukummasjiddanyangberkaitahdengannya

telahkanicukupjelaskanpadatafsirsurahAn-Nuur.W¢/AczmcJzf/i.//crA.

IKee#¢fl: Adh-Dhahhak meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia
berkata: Apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid maka beliau akan
mendahulukan  kakinya  yang  kanan,  lalu  beliau  membaca:
r'=L=tfi€.l±i± fistlr==H`oi3   ..Dan   sesungguhnya   masjid-
masjid  itu  adalah  kepurrya.an  Allah.  Maka janganlah  kamu
menyembah seseorang pun di dalamnya di  samping  (menyembah)

Allah.„

Dan beliauj uga berdoa, `i4//ch"mma arza add"fac7 wcr zaaz.r2fha

wa ala kulli mazuurin haqqun, wa anta khairu mazuurin, fa as`aluka
birahmatika an tofukka ruqbati minannaar  (ya Allah,  aku adalah
hambamu dan tamu bagimu.  Setiap tuan rumah itu memilihi hak,
dan  Engkau adalah tuan rumah yang paling balk.  0leh  karena
itu  aku  riemohon  padamu  untuk  membebaskan  aku  dart  api
neraha)."

Kemudian ketika beliau keluar dari masj id maka beliau akan
mendahulukankakinyayangkiri,danberdoa,`j4//aAzfmmosA"bbcrc7/q}pra

Al khair shabban, wa laa tanzi ' `anni shalihu maa a 'thaitanii abadan,
walaatof'alma'iisyatiikaddan,wdy'alliifil`ardhijaddanlyaAllah,

limpahhanlah kepadaha  kebaikan yang banyak,  dan janganlah
Engkau  menanggalkan  kebaikan yang  telah  Engkau  berikan
kepadaha, dan janganlah Engkau membuat hidupku mertyadi rumit,

dan j adikanlah aha di muha bumi ini seorang yang berkecuhapan."T]\

271 Riwayat ini disampaikan oleh AI Mawardi dalam tafsirnya (6/120).



FirmanAnah:

•U3©l'L4,±]±6jji;i,3g:;ij'STJ±i66,'£fj

;Sj'€+;if~y'd;¢.ri©i'iif=332ji~y~jijij;'jf~rfj

© lliJ {j 1#
" Dan bahw_asanya .tatkala hamba Allah (Muhammad)

berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadah), hampir
saja jin-jim itu desak mendesak mengerumuninya.

Katakanlah.. `Sesungguhnya aku hanya menyembah
Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun
dengan-Nya. ' Katakanlah: `Sesungguhnya aku tidak

kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu
dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan'."

(Qs. AI Jim  [72]:19-21)

Untuk ketiga ayat ini dibahas tiga masalch:  .

Perfqrm¢: Firman Allah SWT,  :;i;' ST i;; ilo: ff .'£fB "Dcr#
bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-

IV)/cr /me#ger/-oha# z.badcrfo/. " Para ulama bexpendapat bahwa huruf

Ac7mzchpadakata,'J:fpadaayatinibolehdibacadenganmenggunakan

Acrrczhaf/c7ffoch,denganmakna,"AllchmewahyukankepadaMuhammad

bahwasanya...."Bolehjugadibacadenganmenggunakanharahafhaswh

sebagai pembuka sebuah kalimat272 (baca: fro#aAzf).

272  g!.rcz `aA  yang  menggunakan  Acrrahaf AczsraA  pada  huruf faamzaA  termasuk

qira`ah sab 'ah ya.ng mutawatir, sebaga.lmanz\ terca.ntum dalam AI Iqna ' (2179),
dan juga ragr;.a 4#-Ivaryr, h. 184.



Adapun yang dimaksud dengan sebutan ST i;i QLambaAllah)

adalah Nabi Muhanmad SAW, yaitu ketika beliau melckukan shalat di .
daerah Bathnu Nakhlah273 dan membaca AI Qur` an di hadapan bangsa

j in, sebagaimana telah kani sanpaikan di awal pembahasan tafsir surah
rm

Untukkata:i;ij',beberapaulamamenafsirkanbahwamaknanya
adalah:beribadahdanmenyembahAllah.Sementarabeberapaulana
lairmyamenafairkanbahwaNabisAwmengajakbangsajinuntukikutke

jalanAIlch.

rf:J:J,;jb'o}3ti)'>f"Hampirsajajin-jinitudesakmendesak
me#gcr«mzf#7.»}Ja."  Zubair  bin Awwam  menafsirkan bahwa yang

berdesak-desakkan itu adalah bangsaj in, ketika mereka mendengarkan
lantunanAIQur`anyangdibacakanolehNabisAW,yakni:karenaterlalu

inginnya bangsa jim itu mendengarkan ayat-ayat AI Qur`an mereka
berdesck-desakandanhampirbertindihansatudenganyanglainnya.

Adh-DhahhakmenafsirkanbahwamerekamengerumuniNabi
SAW dan mendesak-desak beliau karena terlalu ingin mendengarkan
bacaarmya.

Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan bchwa yang mereka ingin
dengarkanadalahperingatanyangdisebutkanpadalantunanayat-ayatAI

Qur`anitu.

Burd meriwayatkan, dari Makhul, ia berkata: Pada malam itu,
bangsajinyangbeljiimlahsekitar70.000jiwalangsungmembai'atNabi

SAW satu persatu, dan bai'at itu bani selesai ketika malam bergeser

273 Bathnu Nakhlah adalah nana suatu tempat yang terletak antara kota Makkah

dan kota Thaif.



menjemputfajar.

SebuahriwayatlaindarimnuAbbasmenyebutkan,bchwakalimat

diatasadalahkalinatyangdisanpaikanolehparajinyangmendengarkan

lantunanayat-ayatAIQur`ankepadabangsajinlaimyaketikamereka

telahkembalikekediamanmereka.Merekamemberitahukanbangsajin

lainnya itu tentang ketaatan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW

dankepatuhanmerekauntukmelckukanrckudansujud.

Ada juga yang bexpendapat bahwia yang berdesak-desakkan

adalah  kaum  musyrikin  yang  marah  kepada  Nabi  SAW  dan

mengerununinya.

Lalu AI Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa

ketikaNabisAwmenyampaikandakwah,bingsajindanjugamanusia

panik dan berusaha untuk meredam dakwah tersebut, namun Allah
menghadangmerekahinggaNabiSAWmendapatkankemenangannya
danmenyempumakancahayayangditurunkan-Nya."

SedangkanAth-Thabarilebihmemilihmakna,"Hanpirsajakaum

Arab berkumpul untuk membinasakan Nabi SAW dan berusaha untuk
memadamkancahayayangdibawaolehbe|iau."274

Mujahidmenafsirkanbahwamaknadarikatal1{j,padaayatini

adalahkempalanataukekusutan,karenakatainibiasanyadigunakanuntuk

menerangkansesuatuyangtergabungdenganyangsejenisnya,misalnya

bulu atau rambut yang dikempalkan. Kata ini juga digunakan untuk
menerangkansesuatuyangmerekatdengansangateratnya.

Bentuk j anak dari kata a/-/I.bc7t7A sendiri adalah /i.bed, seperti

halnya kata gi.rdch yang bentuk j amaknya adalah qi.rob. Bentuk jamak

zl4L.ih.jami'AIBayan(29ns).



ini(/7.bo®biasanyauntukmeneran9kanbulu-buluyangmenggempalyang

terdapat pada tubuh singa275.

Para ulama mengungkapkan, bahwa kata ihi terdapat empat
bentukbahasadanbacaan(gz.ra`ch),dimanayangpertamaadalah/J.bad

(dengan menggunakan focrrafaczf kclsraJI pada huruf /a"  dan Aarcrfacrf

/crffeaJIpadahurufbcr`).gi.rcr`chiniyangdibacaolehmayoritasulama.

.Qira`ahyangkedunadalch/c{bcld(denganmenggunakanfocrrclhaf

dhammahpaida,hamflamdanharakatfathahpa;da.t[imifba`)Z]6,yang

bentuktunggalnyaadalch/zfbdch.gf.ra`chiniyangdibacaolehMujahid,

Ibnu Muhaishan, dan Hisyan,. yang diriwayatkan dari penduduk kota
Syan.

gz.raf `ch  yang  ketiga adalah /zf6cfd (dengan menggunakan
harmhafd7zammchpadahuruf/cmdanhurufba),yangbentuktunggalnya

adalah /abdr7., seperti kata saqfty# yang bentukj anaknya adalah fwgw/,
ataukatarafro"nyangbenfukjamaknyaadalah"ri"#.07'ra`chiniyang
dibacaolehAbuHa.iwah,MuhammadbinAs-Samaiqa`,AbuAIAsyhab

AL Uqali, dan AI Tahdari277.

gz.ro `crA yang keempat adalah /I/bbacJ (dengan menggunakan
harahat dhammah Fla;da. h+ir\rf lam  dan harakat fathah pnda, ir:uruf

ba ` yang ber/as}Jdz.®, yang bentuk tunggalnya adalah /aabz.d, seperti

kata rac7fr. ' yang bentuk jamaknya  adalah r"Afacz ',  atau kata sac7/.7.d

yang bentuk jancknya adalah s"jt.ad.  Dan yang membaca` gz.rc7`czA

I" LTh. Ash-Shihhah daLn Lisan Al  'Arab (eritl.l.. Iibad).
216 Qira`ah ya.ng mengguncka.n harakat dhammah pa.da. huruf lam dan harakat

fathah pa,da ha[uf ba` ±ni termasuk qira `ah sab 'ah yang mutawatir, sebaLgalma;naL
tercantum dalam rc[grJ.a .4#-IVcrryr, h. 184. Juga tercantum dalam j4 / /g#a ' (2/795).

211  Qira`ah  ini  tidzik  terma,suk  qira`ah  sab'ah  ya.ng  mutawatir.  Ya.ng

menyampaikan bacaan ini adalah Abu Hayan dalam 4/ Bcrfer £4/ MWA!tA (8/3 53).



ini adalah AI Hasan, Abul Aliyah, AI A'raj, dan g!.rcr `c7A lain dari AI

Jchdari278.

Dikatalran,bahwamaknadarikatafubed(denganmenggunakan
harahatdhammahpalaltrrmrflamdanharakatfathahpzrda,t\:ulilfba`
adalah sesuatu yang langgeng. Di antara makna langgeng untuk kata
/ztbadadalahsebutanbunmgelangmilikLuqman,danalasandiberikannya

nana /"bed karena burung Clang itu dapat hidup dalam jangka wcktu

yangsangatlana.

AI  Qusyairi  mengatakan,  bahwa bacaan  /2tb"d (dengan
menggunakan haraAf7f d#ammch pada huruf /am dan juga hunrf ba `)

yangdibacaolehsebagianulamaadalahbentukjamakdarikata/adz.id,

yangartinyaadalahkeranjangrumputyangbemkurankecil.

Dalam. kitab .4sfr-S*f.AfraA  disebutkan,  bahwa maknanya

adalahyangterkumpulatapbanyalgsapertiyangdisebutkanpadafiman
ALILah SWT,  i1:}'qG:in;  C`Aku  telah menghabiskan  harta yang

banyak.»T]9

Atau seperti yang diucapkan ketika banyak orang-orang yang
berkumpul,ow-"aszf/zfhad.Katainijugadigunakanuntukmenerangkan

seseorangyangtidakpemahbepergiandanselaluberadadirumahnya,

yalxrfurdyulunlubad.

Kata/#6edinijugaseringdigunakanorang-orangArab`intuk
sebutanburungelangLuqmanyangterakhir,yangpergibegitusajakarem
tidak dimasukkan ke dalam sangkar.

278 gzto `aA ini juga tidak termasuk qz.ra `aA sad 'aA yang mffal4;af!.r. Dan yang

menyampaikan bacaan ini adalah Abu Hayan dalam 4/ Bafrr [4/ A/afA7.fA (8/3 53).
Z79 (Qs. AI Balad [90]:6).



Ora.ng-orang Arab juga mengira bahwa `Luqman  lah yang

diutus  oleh bangsa Ad sebagai delegasi ke  Haram untuk mencari

berita. Lalu setelah kaum Ad dibinasckan, Luqman diberikan pilihan,

apakah ia mau diberikan tujuh ekor unta yang banyak _susunya, karena
banyak meminum susu kijang, yang berasal dari gunung yang terjal,

yang tidak pemah tersentuh oleh siapapun, atau diberikan tuj uh burung
Clang  secara bertahap,  setiap kali  satu  Clang binasa maka ia  akan

mendapatkanyanglairmya.KemudianLuqmanmenjatuhkanpiliharmya

kepada burung Clang, dan burung Clang terakhir yang didapatkannya

bet-al lubad.

|Ked«dr:  Firman Allah SWT,  11;f~rty 2ii~Y`j jj TJ;3f-L€!.ut
CCKatahanlah:   `Sesungguhnya  aku  hanya  menyembah  Tuhanku

dan aha tidak mempersehatukan sesuatu pun dengan-Nyq' ." Qira`ah

yang  menggunakan kata  .u}  (bentuk amr)  untuk ayat  ini  hanya
dibaca oleh Hamzah dan Ashim. Sedangkan kebanyakan para ulama
lainnya  membacanya  gaa/a  (bentuk  4Aa®arz.}/aft)280,  yakni:  Nabi

SAW mengatakan,  sesungguhnya aku hanya menyembah Tulianku
saja.

Adapunsebabturunnya(osbabo#-#"z"i)daridyati'niadalah

k?tika orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi SAW, "Engkau

telah meribawa perkara besar yang sekaligus bertentangan dengan
kf3yakinan semua orang. Bexpalinglah dari\ keyakinanmu itu,: karena

kamilahyangakanmelindungimu."Ialuditunmkanlahayatini.

280  gz.ra `crfa yang menggunakan  bentuk fa*czbczr termasuk  g;.ra `aA  scrb 'aA yang

in"fcm/af!.r, sebagaimana tercantum dalam ragr7.a ,4#-IVcrs}/r, h.  184..



jHef!.ga:  Firman Allah  SWT,  11£j Y'j l#jJ`;+i:f~Y'd.J3
" Katakanlah: `Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatanghan se;uatu

kemudharatan pun kepadamu dan tidak ®ula) sesuatu kemanf aatan."
Yalmi, aku tidak mampu untuk mencegah suatu keburukan yang akan
menimpa padamu, dan aku j uga tidak mampu untuk merubah keadaan
kanu menjadi lebih baik.

Beberapa ulama menafsirkan makna yang lain, yaitu dengan
mengartikan kata ||;; menjadi kufur, dan kata |`rij  menjadi hidayah.
Yalmi,akutidakmampuuntukmenjadikanmuseorangyangkafir`danaku

juga tidak mampu untuk memberi hidayah kepadamu, yang dapat aku
lakukanhanyalchmenyanpaikan.

Laluadajugayangmenafsirkankata|j;denganmaknaadzab,
dankata||ijdenganmaknapahala.Nanunmaknainisanapersisdengan
maknayangpertama,yaitukeburukandankebaikan.

Beberapa ulama lain menafsirkan bahwa makna dari kata

I;i  adalah kematian,  sedangkan makna dari kata  |'Jfj  adalah
kehidupan.

Fi-nAllal:

©i±=±+„3c#irfd'Bff$763j#d`d*rf
jb','4'6,¢,ffj±jj`&7ri~c;j€:+3=I±+3j$76;ifi;;fj

aui;j±'i;i3f6isjgi©iJjf-qja.,pr.izg;
<jj.,i.®j.ri©i3ifjjfji#b':±==f;:6;I==:5

E=

©,£f-Jj,'jJ¥jf6Di£J:£+ji



I"Katakanlah: `Sesungguhnyd aku sekali-kali tiada se`orang

pun yang dapat melindungiku daTi (adzab) Allah dan sekali-
kali tiada akan memperoleh tempat beTlindrung selain

daripada-Nya'. Akan tetapi (aku hanya) mertyampaikan
(peringatan) dart Allah dan risalah-Nya. Dan barangsiapa

yang mendurhakai Allah.dan Rasul-Nya maka sesungguhnya
baginyalah neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya

selama-lamanya. Sehingga apabila mereka melihut adzab
yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akaxp

mengetahui siapakah yang lebih lemah penolor.gnya dan
lebih sedikit bilangannydr Katakanlah.. `Akir tidak

mengetahul, apakah adzab yang diancamkan kepadamu itu
dekat` ataukah Tuhanku menjadihan bagi (kedatangan)

adzab itu, masa yang pakyang? '." (Qs. ILL Iin [12|..22-2S)

Untuk keempat ayat ini dibahas lima masalch:

Perfam¢:  Firman  Allah  SWT,  :;f£T6?d#-J'+JJ;
CCKatakanlah:  `Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang

dapatmelindungikudari(adzab)Allah'..'Yakri,tidckahaseorangpi\in

yangdapatakumintaipertolonganuntukmencegahadzab-Nyaterhadapku
apabila telch ditetapkan.

himerupakanjawabandariperkataanmereka,yangmengatakan,
"Tinggalkanlah apa yang engkau dakwahkan itu, karena kamilah yang

akanmemberipertolongankepadamu."

Abu AI Jaura meriwayatkan, dari lbnu Mas 'ud, ia berkata: Pada
malamjin,AkubersamadenganNabisAWpergikesuatutempat,hingga

ketikakamisanpaididaerahHajunbeliaumembuntsebuahgarislurusdi

atas tanah agar aku tidak melewatinya. Kemudian setelah itu beliau

melanjutkanpeljalananituseorangdiri,hinggasanpaiditempatparajin

berkumpul,danmerekalangsungmengerununibeliau.Lalusalahseorang



pemimpin mereka yang bemama Wardan berkata, "Aku akan memberi
keamanan padamu dari mereka semua." Lalu Nabi  SAW berkata,
-5=`lfi{ieJ|*l,C.Sesungguhnyaakusekali-halitiadaseorangpun

yang dapat melindrngiku dart (adeab) Allah." Ri:wayat hi djrsam:paihan
olehAIMawardi281.

LaluAIMawardijugamengatalranbahwaperkataantersebut
mengandung dun makna, yang pertana adalah: tidak ada seorang pun

yangdapatmenolongkudenganadanyapertolongandariAllah.Danyang
• kedua adalah: tidak ada seorang pun yang dapat menolongku apa yang

telahditakdirkanAllahkepadaku.

\1=±:u£2)3c)3'Of$3   `.Dan    sekali-kali    tiada    akan
memperolehtempatberlindrngselaindaripada-Nya."Yahi;hoji,tjndck
seorang pun yang dapat aku j adikan tempat untuk berlindung. Makna
inidisampaikanolehQatadah.

Qatadahjugamenyanpaikanmaknalainuntukkatal5£ri,yaitu:
seorangyangdapatmenolongatauyangdapatmembantu.

As-Suddi menafsirkan bahwa makna dari kata |j£££ adalah
menjapa.

AIKalbimenafsirkanbahwamaknanyaadalahjalanmasukke

bumi, yalmi seperti sebuah liang di dalan tanah.                                  ,

Adapulayangmenafsirkanartinyayangmemberibantuanatau

yangmemberipertolongan

Adapulayangmenafrirkannyatempatberlabuhataujalankeluar.

Makna yang terakhir ini diriwayatkan dari Ibnu Syajarah, nanun semun

28` Lib. Tlaif :sir AI Mawardi (61121).



makna di atas sama saja, karena tidak terlalujauh berbeda satu dengan

yanglairmya.

IKledqo:FirmanAllahSWT,i;!L+3jST6;lfi:;ij"4ha#/e/apJ.

(aha hanya) menyampaikan toeringatan) dart Allah dan risalah-Nya."
AIHasanmenafsirkanbahwaNabiSAWhanyamenyanpaikanperingatan

sajakarenapadaperingatanitulahterdapatkeamanandanpenyelamatan

bagi mereka.

QatadahmenafsirkanbahwaNabiSAWhanyamenyampaikan
saja, karena hanya itu yang diperintahkan oleh Allah dan diwakilkan

kepadanya,  sedangkan kekufuran dan keimanan  adalah  di  luar
kemampuannya. Dengan makna tersebut, maka perkataan ini adalah
sambungan  dari  firman Allah  SWT,  l`rij Y'j lji;i:j'£+;:f~Y'ul.Ji
C. Katakanlah : ` Sesungguhnya aha tidak kuasa mendatangkan sesuatu

kemudharatan   pun   kepadamu   dan   tidak   (pula)   sesuatu
*ema»/c7a/a» '. " Yalcni, aku tidak kuasa untuk memberi kemudharatan
atau kemanfaatan, dan cku hanya menyampalkannya saja.

AI Farra` menafsirkan282 bahwa perkataan itu tidak terhubung

denganperkataan,l'rijv`jlj;jjipf~¥'ul``Ses«»ggriAnyaak„ridaA
kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak

@#/aJ ses"fl/# *e"a#/aa/a#. " Karena perkataan itu adalah i.srr.ts#a `
mzf#gafAz.'®engecualianyangtelpenggal).Yckni,ckutidakkuasauntuk

memberi  kemudharatan ataupun kemanfaatan,  namun aku dapat
menyanpaikankepadamurisalahini.

Az-Zajjaj  mengatakan bahwa fiman ini menempati posisi

282 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (3l\9S).



ma»sfrzfb, karena sebagai .bade/ dari kata  |jfri  yang disebutkan
sebelumnya,Yckni,"Akutidakakanmendapalkanperlindungandari-Nya,

kecualiakumenyampaikanapayangdiberikan-Nyakepadakudanrisalah

yang diperintahkan kepadaku untuk disampaikan, atau, mengerj akan
risalahyangdiberikankepadakudanmenyanpaikannya."

AdajugayangberpendapatbahwafimanAllahdiatasmenempati

posisimasfodar,dankataijadalahpenggabungandarikataz.#dan/aa,
dimana kata I.7i adalah kata A/aefs«/ dan kata /ac7 (tidak) bermakna /c7m

(belum), yakni: "Aku tidak akan mendapatkan tempat perlindungan
yanglainsetlainAllah,apabilackutidakmenyanpaikanrisalahyang
diberikankepadaku."

IEat.ga:FirmanAllchswT,;:;;Jb`Jb'3,¢.fi+jjfiigai;`c;j
l'tiS+~C±,'c*±}}5-`.DanbarangsiapayangmendrrhakaiAllahdanRasul-

Nya maka sesungguhnya baginyalch neraka Jahanam, mereka kekal
dz.drhamnyc7Se/¢ma-/amaxp/a."Yalmi,barangsiapayangmenolakuntuk

bedbadahdanmengesakanAIlah,sesuaidenganperintahyangAllahberikan

kepadaNabiSAWuntukumatnya,makamerekaberhakuntukmasukke
dalam neraka Jahannam.

Kata I.#»a (3,¢) pada ayat ini menggunakan Aarafa/ faswh

pada huruf Aamzahaya, dikarenakan ia disebutkan setelah huruf/a `
yangbemalmaganjaran.Sapertiyangtelahdijelaskansebelumnyabahwa
jika kata i.n»a disebutkan setelah huruf/a ` yang bermakna ganjaran
maka ia berada pada posisi mzfb/nda `.

Sedangkankata&,+L!£beradapadaposisiz»a#sAcfbkarenaia

sebagai keterangan.

Adapun alasan penggunaan bentuk jamck pada kata a,+L:i,



karemmelihatdarisisimaknanya,yaknisetiap9rangyangmelakukannya

akan kekal berada di dalamnya (mereka yang kekal di dalamnya lebih

dari satu). Sedangkan alasan penggunaan bentuk tunggal pada kata
sebelumnyatyaitukata,'j),disebabkankarenakatainimenerangkankata

c;yangdapatdigunakanuntukmaknatunggaldandapatjugadigunakan
untukmalmajamak.Karenaitu,yangdigunakandiawaladalahbentuk
tunggal, untuk menerangkan lafazhnya,  lalu kemudian digunakan

bentukjamakuntukmeneran9kanmaknanya.

Sementarakatali:i(abadi)yangdisebutkandiakhirayatiul
menunjukkanbahwayangdimaksuddenganperbuatandurhakakepada
Allah dan Rasul-Nya di sini adalah perbuatan syirik, karena hanya

perbuatan syirik lah yang akan membenapkan seseorang di neraka
untckselana-lananya.

Namun ada juga yang belpendapat bahwa perbuatan durhaka

yangdimaksudpadaayatdiatasadalahperbuatanmaksiatselainsyirik.
Dengandemikianmckakalimat"akankekalabadiselama-lamanyadi
dalam neraka" memiliki makna pengecualian, yakni kecuali mereka
mendapatkanampunandariAllah,ataumendapatkansyafaatdariNabi
SAWatauyanglaimya.Karenatidakdapatdipun9kiribahwaseseorang

yang wafat dengan membawa imam di dadanya maka ia berhak untuk
mendapatkananpunandariAIlah,sepertiyangtelahkamijelaskanpada
tafsirsurahAn-Nisaa`283dansurah-surahyanglaimya.

jFccmprf:FirmanAllahSWT,6Di£-L*'1;i;FBI;j8i"SefaJ.#ggr

apabila mereka melihat adzab yang diancamkan kepada mereha."

28. Surah An-Nisaa` ayat 93 .



Katagipadaayatiniberposisisebagaim«6rndo`.Yalmi,mckaketika
merekamelihatadzabyangdijanjikandialaniakhirat.Ataudapatjuga
diartikan,adzabyangdiancamkankepadamerekaketikadidunia,yaitu

PqumganBadar.

6;fa€£i"Mafamerehaaha#me»ge/ch"7.."Yalmi,padasaat
itulalinerekabammenyadari.

I`ue6:}=}fl :; "Siapahah yang lebih lemah penolongnya."
Yini,siapakahyangmemilikipenolongyangterkuntsaatitu,apakch

penofohgm`ereka,ataukahpenolongorang-orangmukmin?

r'>i± :);;3 ..Dan  lebih  sedihit  bilangannya."   Tethwhung
denganfimansebelumnya.Yalmi,siapakahyangmemilikijumlahyang

lebih banyak, apakah jumlah mereka, ataukah jumlah orang-orang
nrfu±?

jEeJi."a:  Firman Allah SWT,  apifj CdrjfJ?Sf.oj.ri
"Katakanlah:   `Aku  tidak  mengetahui,  apakah  adzab  yang

di.a#canfacm *epadr"" !./# defacrf '. " Bisa jadi yang dimaksud dengan
adzabyangdiancamkanpadaayatiniadalahadzabdiharikianat,atau
bisajugaadzabdidunia,sepertiyangdisebutkansebelumnya.

Adapunyangdinaksudkandarikata.ojoika)padaayatiniadalah
kafa/aataukatamo(tidak),yakni:tidakadayangmengetahuikapankah
vraktuyangpastiditurunkannyaadzabdanwaktuyangpastidatangnya
harikianat,kecualiAllah.Karenawaktudatangnyasaatituadalchsesuatu

yang ghaib yang tidak diketahui oleh Nabi SAW kecuali beliau telah
diberitahukanterlebihdahulusebelumnya.

TergabungnyakataCdenganJ}'J./setelahnyadapatdiposisikan

sebagaimasfadrr,dandapatjugadimaknaidengankataa/-/adzi.(yang).



Nainunjikadiartikandenganmakna`tyang",mckaedakatakembaliyang

tidak di sebutkan sebelunnya.

\1ifl-;is,'* ':}&}I  €.Ataukah  Tuhanku  menjadikan  bagi

Qcedatangan)  adzab  itu, imasa yang partyang?." Mayoinais ula;mai
membacakata-|jJdenganmermifu»kanhurufy¢`dialchirkatatersebut

a)aca:rabbi),hanyaAIHiniyandanAbuAmniyangmcmbacanyadqugan
menggunakan harakat/z7fha#84 Q>aca : rabbrtya).

Fir-Jun:

crft±'ST+i!©lj;f~L#t##'ftt=ij-t;}±;
©ifLL.;jqjii;jj.i;'i;t3ife.,'€,¢!Llj

"(Die odalah Tuhan) Yang Mengetohvi yang ghalb, maha
Dia tidak memperlihatkan kepado seoTang pun tentang yang

ghoib itu. Kecuali kepoda rasul yang diridhoi-Nyo, maka
sesungguhnya Dia mengadolkan penjolgq-penjoga (molaikat)

di muka don di belokangnya." (Qs. A;I .in Tn|..26-2T)

Untukkedunayatinidibahastigamasalah:

Pertama..F±manAIlahswT,Sffl'F±}£"(DiaadalahTluhan)
ya#g d4enge/ch#i. )/ang gbal.a. " Beberapa ulama berpendapat bahwa
katij!3padaayatinimenempatiposisimagiv',karenasebagaisifatdari
kata ~jj yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Sedangkan beberapa

284 g;'ra `aA yang menggunakan Aarafec7//crfAaA pada huruf }Ja ` juga merupakan

gz.ra `crA io6 'aA yang mffail7af7.r, sebagaimana tercantum dalam .4/ /g»a ' (2/795),
dan tercantum juga dalam ragrj.a i4#-Ivas)/r, h. 184.



ulama lainnya berpendapat bahwa marLfii 'nya kata i}if dikarenakan

bexposisi sebagai kAabar dari mzf6/ado ` yang tidak disebutkan, dan

prediksimwblnda`tersebutadalchd¢amr.rfaowa,yakni:"DialahT\ha"
YangMengetahisegalayangghaib.

JJljcr9 ts£±'STg; ij© li>f~L# j>#' ¥   ""aka  Dz.a
tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
Kecualikepadarasulyangdiridfaai=Nya:'Yalmi,`ses:u]ngg]hnyz\AIlah

dapatmenampakkanyangghaibitukepadasiapasajayangdikehendaki
oleh-Nya.AlasandiberikannyakeistimewaanitukepadaparaRasulsecana

khusus,karenamerekamemangdibekalidenganbeberapamukjizat,dan

mengetahuibeberapahaldariyangghaibadalchsalahsatudarimukjizat

yang diberikan kepada ;eba§iin mer:ka,  seperti contohnya yang
disebLutkandal?mAIQur`an,-+±2j=jSri±'[j6#lS
Aha kabarkan kepadamu apa yang hamu mahan dan apa yang kamu
simpctn di rumahmu."  ^ -`

`Ibnu Jubair bexpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata

Jjfjpada\aya[iniadalahqualaikatJibril.Nanunpendapatinitidaktepat,
karenamaknayanglebihm,engenauntukkatai±`Sfqdalchseseorang

yang diberikan keistimewaan untuk mengemban tugas kenabian. 0leh
karena itu, para Nabi lab yang ditunjukkan hal-hal yang ghaib dan
diperlihatkanapasajayangdikehendakiolehAllahdengantujuanagar
semunitudapatmembuldikankenabiannya.

Fed«o:ParaulamamengatakanbahwapadaayatiniAllahSWT
memujidiri-Nyadengankepemilikanilmughaib,dimanailmuitutidak
diberikankepadamakhluk-Nyakarenailmuitudikhususkanuntukdiri-
Nyasendiri.Halinimenunjukkanbahwatidakadayangmengetahuihal-

halyang9haibituselaindiri-Nya,kecualibeberapahalyangdiberitahukan



kepadabeberapaorangRasul.Merekadititipkanbeberapailmughalbitu

melaluipemberitahuanwahyu,danmembuntilmuitusebagalmukjizatbagi

mereka serta bukti nyata akan kenabian mereka. 0leh karena itu, para
dukun,atauparanomal,atauseseorangyangdianggap`binfaI"mengetahi

yang ghaib melalui bukunya, atau melalui gelas, atau melalui kartu, atau
jugainelaluiburungyangterbangdiataslangit,atanmelaluiapapunjuga
yangdijadikanmerehasebagdyperantaraantaradirinyadanilmughaib
itu, mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah, berusaha
melan8kahi-Nya,bedebih-lebihandalanmengungkapkaninstingnya,atin
bisadikatakanterkaannya,ataubahkankebohongamya.

'   Beberapa ulana meriwayatlrm: seandainya saja ada sebuah kapal

besaryangmengan8lnttsenl]ujiwamanusiadenganbedagallatarbelakang,
dengan segala perbedaan derajat mereka, ada yang berasal dari kaum
bangsawan dan ada pula yang awan, ada beberapa di antara mereka

yangcerdasdanbeberapayanglainnyaterbelakang,adayangsuperkaya
dan ada juga yang miskin papa, ada yang berusia lanjut dan ada juga
anak-inakkecil,begitujugadenganperbedaantempatdantanggallahir
mereka hingga membedakan horoskop yang mereka miliki, namun
kemudiantiba-tibakapalyangmerekatumpangimengalanikecelakaan
dan tenggelan, mcka tidak mungkin paranomal yang lebih senang
membicarakan  hal-hal  yang  ghaib  mengatakan  bahwa  yang
inenenggelamkan mereka adalah nasib buruk yang terdapat pada
kendaraan yang mereka tumpangi. Karena, dengan mengatakan seperti
itumakanasibburuktersebuttelahmengiljak-injakaturanpenerawangan

merekasendiri,yaitutentangkelahiransetiaporangyangtenggelanyang
merekaperkirakanakanberbeda-bedapenyebabkematiannya,tidckjuga
bermanfaat tanda-tanda kelahiran mereka, penerawangan nasib mereka
tidak sama dengan kenyataan pada diri masing-masing korban, tidak



terbultilagihidupbahactaatauhidupsengsanmereka,yangadahanyalch

pengingkaran terhadap ayat-ayat AI Qur` an yang suci. Sementara para
ulama  berpendapat,  bahwa  seseorang  yang  melakukan  praktek

penerawanganihaunujum(astronomi)inibolehdiinckummati.

Diriwayatkan,bahwaketikaamirulmukmininAlibinAbiThalib

hendak memerangi kaum Khawarij ada seseorang bertanya kepadanya
dengannadamenasehati,"Mengapaengka\uhendakperctketikabulandi

ataslangitmenunjukkanadanyabencanabagimu?."LaluAlimenjawab,
"Lalu bagaimana dengan bulan itu bagi mereka?." (yakni, bulan di atas

langithanyasatu,lalumengapapengaruhnyaakanberbedakepadasetiap

oran8?)

LihatlahkalinatyangdipergunakanolehAlidalanmenjawab
orang-orang itu, dan perhatikanlah makna yang sangat dalam ketika ia
menjawab dan membantah atas orang-orang yang mempercayai ilmu
mjun.

Kemudian,setelahituAlijugadiberinasehatolehMusafirbin
Auf, -ia mengatakan, "Janganlch engkau berangkat pada saat-saat ini,

namun berangkatlah engkau tiga j am setelah matahari memancarkan
cahayanya." Lalu Ali bertanya,  "Apa  sebabnya?."  Orang tersebut

menj awab, "Karena apabila engkau berangkat pada saat-saat ini maka

kamu dan pasukanmu akan menerima musibah yang luar biasa, namun

jika kamu berangkat pada jam yang aku beritahukan tadi maka kamu
pasti akan menang dan akan terlihatlah kebenaran yang ingin kamu
tunjukkan."LaluAlimenjawab,"Ketahuilahbchwasesungg|]hnyaNabi
MulammadsAwtidakmemilikiahlinujurn,danbegitupuladengankami

yanghidupsetelahbeliau...(laluAlimelontarkandalil-dalildariAIQur`an

yangsangatbanyakuntukmemperkuathujjahnya)...makasiapapunyang
mempercayai  perkataanmu  itu maka aku tidak  akan memberikan



perlindunganlagiuntuknya,akuakanmemperlakukarmyasepertise,seorang

yangtelahmempersekutukanAllahdanakuakanmemperlakukannya
sebagaimusuhAllah(yangpantasuntukdihukunmati).YaAllal,tidck
ada ramalan selain keputusan-Mu, dan tidak ada kebaikan kecuali atas

pertolongan-Mu."

Kemudian Ali juga berkata kepada orang yang  berkata
kapadanyatadi,"Kamitentumendustakandanmenentangapayangkanu
katakan,dankanritetapakanpergiwalaupunkanumencegahkamidengan
mengatakan ini adalah saat yang tidak tepat untuk beranglrat ke sana."

KemudianAlibapalingmen8hadapparapasukannyadanberkata,``Wchal

kaunsekalian,jangaplahkaliansekali-kalimempeledariilmunujum,kecuali

yangdapatmemberitahukanmujalanyangbenarpadasaatdaratdanlautan
gelapgulitatyakniilmuarahmataanginatauilmuperbintanganlainnya
yang dapat inemberi manfaat bagi manusia), karena ketahuilah, bahwa
orangyangmemilikiilmunujumitusapertiorangyangmemilikiilmusihir,

danorangyangmemilikiilmusihiritusepertiorangyangkafir,danorang

yanghafiritupastiakandinasukkankedalanneraka.DemiAllah,apabila
adaseseorangyangmenyampaikankepadakubahwasalahseorangdari
kalian mempelajarinya dan mempraktekkannya maka  aku akan
mengasingkanorangtersebutselananya,hingganyawamemisahkankita.
Akujugatidakakanmemberikanapapunkepadanyaselamaakumemilihi

kekuasaanuntuktidakmemberikannya."

Lalu Ali pun berangkat saat itu juga walaupun orang tadi
menyarankanuntukmenundanya.Setelahbertemudanbelperangdengan

kaumKhawarijiatetapmeralhkemenangan,dinanapeperanganinidisebut

dengan perang Nahrawan, seperti yang tercantum dalan kitab hadits
Shahih Muslim .

Kemudian setelah kemenangan itu ia dapatkan ia berkata,



"Seandainyakitaberan8katdiwalctuyangditentukanolehahlinujuntadi,

lalukitamendapatkankemenanganini,makaiaatauyanglaimyapasti
akanmengatakan,`Alidanpasukannyatelahberangkatdiwaktuyang
telah ditentukan oleh ahli nujum, oleh karena itu ia dapat meraih
kemenangan.'Ketahuilah,bahwaNabiMuhanmadSAWtidakmemiliki
ahlinujum,dantidakjugadenganorang-orangyangberimansetelahnya,

namunlihatlahberapabanyaknegeriyangtelahdikanmialAllahkepada
kita,bukancumanegeriyangdekat,nanunnegeriRomawi,negeriPersia,
dannegeri-negerilainnyatelchkitatundukkan."

I,aludiakhirperkataannyaiajugamemberinasehat:"Wchaikaum

sekalian,beatawakkallahkaliankepadaAllah,danpapayalchsepenuhnya,

se`sungguhnya Allah  sudah  cukup  bagi kalian,  dan kalian tidak
membutuhkanyanglainnya."

iFef..gq:  Firman Allah SWT,  r3jliJ±j 33i; i;J€jJ1±i.';,¢
r£:+:i) C`Maka  sesungguhnya  Dia  mengadakan penjaga-penjaga

(malaihat) di muka dan di belakangnya." Yakni, pai[al iralhikat ahan
selalumenjagakerahasiaanilmughaibtersebuthinggasyetantidakdapat
mendekatinya.Adapunparamalaikatjugaakanmenjagakerahasiaan
wahyuyangditunmkanAllahkepadaparaRasul,hinggaparasyetanitu
tidakdapatmencurinyadanmemberikarmyakepadaparaperamal.

Adh-DhahhakmengatckanbahwaAllahtidakpemahmengutus
seorangNabipunkecualijugaakanmemberikankepadanyas;orang
malaikatyangakanmendampinginyadanmenjaganyadarisyetanyang
berusahauntukmerubahbentukmerekamenjadiseorangmalaikat.Yalmi,
ketika syetan datang dengan bentuk seorang malaikat untuk menemui
seorang Nabi maka malaikat pendamping itu akan mengatakan: yang
datangituadalahsyetan,makaberhati-hatilahkamu.Adapunapabilayang



datangadalahmalaikatyangmembawawahyumakaiaakanmengatckan:

itu adalah malaikat utusan Tlihanmu.

IbnuAbbasdanlbnuZaidmenafsirkan,maknadarikatal|2j

padaayatiniadalahpenjagaanparamalaikatyangmenemaniNabiSAW,
darijindansyetanyangberuschauntukmengganggunya,dariarahdepan

atau bclakangnya.

QatadahdanlbnuAIMusayyabmenafsickan,paramalaikatyang
bertugasuntukmenjagaNabibeljumlahempatmalaikat.

Sedangkan AI Farra`  menafsirkan285 bahwa yang dimaksud

denganyangdijagaadalahmalaikatJibril,dimanaketikamalaikatJibril

diutusuntulmembawawahy\Lmakaiaakanditemaniolehparamalaikat

penjagayangakanmenjagawchyuitudarijinyangselaluinginmencuri
dengarwahyut.ersebutagariadapatmemberikannyakepadaparaperanal
mereka.

SementanAs-Suddimemfsickan,bahwamaknadarikatall;i
adalahparamalaikatyang.bertugasuntukmemeriksawahyu,apabila
wahyu itu memang datang dari Allah maka mereka akan mengatakan
"wahyuitudatangdarisisiAllch",sedangkanjikaadasuntubisikanyang

dibisikkanolehsyetanmakamerckaakanmengatakan"bisikanituberasal

dari syetan".

Adapunmo»sA«chyakatal`J+jinidisebabkanposisinyasebagai

7»a/.«/.DalamkitabhaditsshaA7.Ajugaadayangmenyinggungkataini,

dimana disebutkan bahwa makna ar-rasfrod adalah suatu kaum yang
beriaga-jagaseper(ipenjaga.Namun,katainitidakmeluludigunakanumk

menerangkanbentuktunggal,karenakatainidapatberfungsijugauntuk

285 L ih. Ma 'a"I-zl / guv `o# (3/196).



bentuk jamak, walaupun terkadang dalam bentuk janaknyajuga dapat
menggunakan arfAaada». Kata ini juga dapat digunakan dalam bentuk
mudzakkar dan mu` annats .

Bentuk awal dari kata ini adalah: rushadr, ]i4rsfo"dr, rusAdr»,
dan rasJ;adr#. Ungkapan ar-raasfar.d /i.s)/-rya `].` yang menggunakan
bentuk /a 'z./ bemakna:  menjaga sesuatu.  Sedangkan ungkapan a/
marsAad bemakna tempat pengawasan,  seperti  halnya kata a/-
/archAefdyangmalmanyaadalahmengawasi.

Finanirm:

:j±{±;fj.rT..ijlfil>fB.r]::3t;J±=,jlJfi3fJjof.;1:;i:

©,:i£Gri
"Supaya Dia mengetahvi, bahwa sesungguhnya rasuL-rasul
itu telah menyampaikan risalah-risolah Tuhannya, sedang

(sebenarr€ya) ilmu-Nya meliputi apa yang ado pada mereka,
dan Dia menghitung ,segala sesuatu satu persatu."

(Qs. AI Jim  [72]:28)

Untukayatinidibahasduamasalah:

Perf¢ma:  Firman Allah  SWT,  -+PgjL4? bfi3f i; ®f;1i;i:
€CSupaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah

menyampaikan risalah-risalah  Tuhannya."  Qata,dab dan Muqatil
bapendapatbahwadhamj+fr"wcrpadakata;]i;jjkembalikepadaNabi
SAW,yakni:agarMuhanmadmengetahulbalwaRasul-Rasulyangdirfus
sebelumnyajugatelchmenyampaikanrisalahyangmerekabawaseperti

risalahyangbeliausampaikan.



Lalu mereka juga menambahkan, bchwa pada ayat ini terdapat

kalimatyangtidakdisebutkanyangtersiratdarihuruf/a7»padakata.;fa;i:,

yakni:`Kamitelahmemberitchukankepadanyatentangpenjagaanyang
Kani berikan unfuk menj aga wahyu tersebut' agar ia dapat mengetahui
bahwa Rasul-Rasul yang diutus sebelumnya juga sama sepertinya yang
diharuskanuntukmenyampaikanrisalahAllahdengansebenar-benamya
danpchuhkejujuran.

IbnuJubairmenrfeirkan,bahwamalmaayatiniadalal:agarNal>i

MulammadSAWmengetahuibalwamalaikatJibrildanmalaikat-malaikat

lainnyatelahmenyanpaikanrisalchdariThharmya.LalulbnuJubairjuga

mengatakan,bahwamalaikatyangmembawatunmwahyuAllahkepada

paraRasulberiumlahempatmalaikat.

Adajugayangmenafsirkanbahwamaknaayatiniadalah:agar

paraNabimengetahuibahwamalaikatyangdiutusAllahadalahuntuk
menyanpaikanrisalah-Nyauntukmereka.

Adajugayangmenafsirkanbahwamaknaayatiniadalah:agar
seorangRasuldariRasul-RasulAllchmengctahuibalwaRasul-Rasulyang

lairmyatelahmenyanpaikanrisalalAllah.

Adajugayangmenafsirkanbahwamaknaayatiniadalah:agar

iblismengetahuibahwaRasul-RasulAllahtelahmenyanpaikanrisalahdari

Tulianmereka,danrisalahituterbebasdaricanpurtanganparakonco-
konconya yang sebelumnya selalu mencuri dengar dan menambah-

nambahkanberitadarilangit.

Ibnu Qutaibah menafsirkan, bahwa makna ayat ini adalah: agar

bangsajinmengetahuibahwaRasul-RasulAllahtelahmenyampaikanapa

yang diturunkan kepada mereka, dan mereka tidak menerima semua itu
dari bangsa j in melalui curi dengar mereka.



Mujahidmenafsirkan,bahwamalmaayatiniadalah:agarorang-

orang  yang  mendustakan  Rasul  mengetahui  bahwa para  Rasul
menyanpaikanrisalchyangdiberikandariTulianmereka.

Untukgz.rt7`chkatajngyangdibacaolehjumhurulanadengan
menggunakanhawhaf/8fAchpadahuruftya`,yangpenafsirannyaseperti

yangtelahkamisebutkandiatastadi.SementaraolehlbnuAbbas,Mujahid,
Humaid, dan Ya' qub dibaca dengan menggunakan foarafa/ dframmch

pada huruf)/a ` Q]aca: /fy« '/and)286, yang penafsirannya adalah: agar
manusia mengetahui bahwa para Rasul telah menyampaikan risalah

dari Tha mereka.

Az-Zajjajfyangsanasepertijumhurulanamembacakata;fa;i:

(dengan menggunakan Aarchz7//afAch pada huruf )Ja `) menafsirkan,
bahwa makna dari ayat ini adalah: agar diketahui oleh Allah bahwa para
Rasul-Nya telah menyampaikan risalah-Nya. Makna }i¢ '/am pada ayat
inisamasepertimakna}icr'/amyangdisebutkanpadafirmanAllahSWT,
'€*ft3±«{153.?±±.1)±|±='chrdELS±\=13C`Padahalbelumnyatabagi

Allahorang-orangyangberjihaddiantaranudanbehamnyataorang-
Orang yang sabar."TSH

jFedw¢:  Firman  Allah  SWT,   -rf.ij'l££GfB  "Sedr#g

(sebenarnya)ilmu-Nyameliputiapayangadapadamereka."Yahi.hal,
IlmuAllalmeliputisemuailmuyangdimilikiolehparamakhluk-Nya,
entahituilmuyangdinilikiolehparaRasulataupunilmuyangdimiliki

286 gj.ra `aA yang menggunakan 4arczkarf d4amma* pada huruf ];a ` ini termasuk

gz.ra `aA Sa6 'ch yang mzifow/af7.r, sebagaimana disebutkan dalam ragrz.A 4 »-Ivas)/r,
h.184.

287 (Qs. Aali `Imraan [3] : 142).



olchmalaikat.

IbnuJubairmenafsirkan,bahwamalmaayatiniadalah:agarpara

RasulmengetahuibahwallmuAIlchmeliputiilmuyangmerekamiliki,
denganbegitumerekamenyanpaikanrisalah-Nya.

IP>'iLSS`S;±=}sC`DanDiamenghitungsegalasesuatusatu

persaf2f."Yalcni,IlmuAllchjugameliputiberapapunbilangandarisegala
sesuatu,AllahmenghitungnyadanAllahmengetahuinya,karenatidakada

suatuapapunyangtersembunyidari-Nyadantidakdiketahuioleh-Nya.

"a#sfawbnya kata I:is sendiri dikarenakan kata ini sebagai
keterangan,yaknimaknanyaadalch:Allchmeliputsegalasesuatumeckipun

ketika sesuatu itu berbilang. Boleh juga disebut sebagai mas*drr,
namundenganprediksibahwa/;'z7darimasAdr(infinitif)tersebuttidrk
disebutkan. Yckni,  `adda fu//a s}Jaz. `j.» ¢dado» (menghitung segala
bilangan).DanAllahmemangi4/M«dsAz.(YangMahapenghitung),i4/

Mwfoi.ffo(YangMeliputisegalasesuatu),j4/4JI.in(YangMengetahuisegala

sesuntu),danj4/H¢¢z*(YangMenjagasegalasesuatu).Semuainitelah
kanijelaskansecararincipadakitabkaniyanglain,yaitukitabj4/i4s»a

/;fyarfaj4sma`j4/Has#a.Walhandulillah.
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SURE,

AL MUZZAMMIL



rfJTCF£TSf*

Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat bahwa surch ini adalah
surahmakkiyah(surahyangditurunkandikotaMakkal)kecualiduaayat
saja yang  diturunkan  di  kota Madinah, yaitu firman Allah  SWT,

Sle>Fj=i.i:.:3=L{3'oJiic:js:;Ofl3`.Dan-bersabarlahterhadapapa

yang mereka ucapkan dan jauhilah mereha dengan cara yang baik."
(Qs.AIMuzammil[73]:10)Danayatyangdisebutkansetelahnya.Riwayat
inidisampaikanolehAIMawardi.

Sedangkan pendapat yang  disampaikan oleh Ats-Tsa'labi

menyebutkan bahwa ayat yang diturunkan di kota Madinah hanyalah
firmanAllahswT,,'+£ff3,'i£.a+jj]`TjE.t#b~jfi;:'Off.ifa;`€lJ.ea4
Ccsesungguhnya  Tuhanmu  mengetahui  bahwasarrya  kamu  berdiri

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atou seperdra malam
afcr#sepcrfj.ga#);a."(Qs.AIMurammil[73]:20)Hinggaakhirdarisurah

hi.



Firmabjun:

'±riTjf-jiii2©S±iijj=frj©]#f¢fL±:
-- Ie*     -          ® ,.----,-   _   ,..      i,i+236#sjjf©.rty©_REj3L

"Hai®rangyangberselimut(Mwhommod).`Bangunloh

(untuk sembchyang) di molom hqri, kecuatt sedikit t
(daripadanyo). quQtitu) sepeTduanya atau kurangilah dori

seperdua itu sedikit. Ataiu lebih dart seperdua itu. Dan
bacalch AI Qur`an itu dengan peTlahon-lahqln."

(Qs. A] Muzzammi] [73]:I-4)

Untukkeempatayatinidibahasdelapanmasalah:

Pertama: Firman Allah SWT, ife;:j.7 ¢.b' "Hal. orang );a#g
berse/i.mc/f /M#AcrmmadJ. " AI Akhfasy Sa'id mengatakan, bahwa 4/

"wzzammJ./ ( :}3j:jT) seharusnya adalah a/ in"fazcrmm!./, namun huruf

/cr ` pada kata tersebut dir.dgfaamkan pada huruf za!.. Begitu juga yang

teriadipadakataa/m#ddatstsjryangdisebutkanpadaawalsuralisetelah

surahini.

Katayangtanpa!.dgfoowinilahyangdibacaolehUbaibinKa'ab,

yakni  a/  m„fazammz./  dan  cz/  mwfadrfsts;.r288.  Sedangkan  Sa'id
membacanya dengan  z.dgAam,  namun  dengan meurzfha»kin huruf

akhinya.

Adapun untuk makna dari asal kata 4/ M«zzcrmm7./ ini ada dua

288  gi.ra `¢A  Ubai yang tidak  menggunakan  I.dg*am  adalah  bacaan  yahg .tidak

termasuk  gz.rcz`aA  scz6 'aA yang  in"fai4;afi.r.  Dan  bacaan  ini  disebutkan  oleh Abu
Ha;yam dallam AI Bahr AI Muhith (8/360) .



pendapat289, yaitu: pendapat pertama menyebutkan bahwa makna dari
kata 4/ W~zzanmz./ adalal a/ m«rahammz./ (yang membawa), seperti
ketikases?orangmengatakanzama/aaty-tya`f.,makamalmanyaadalch

:ae=Efu=::s¥:rsis:;:gJ:::leg?:ne±::::ta=£?:a.msz:aiyfid=funj:p:
kedun m€nyebutkan bahwa makna dari kata 4/ W«zzaznmz7 adalah a/-
mz/ro/ajar/tyang menyctimuti diri), seperti ketika dikatakan fceamma/a
bitsaubihi,  atzra  tadatstsara  bitsaubihi, maLka, "alkndnya. a,da.1ah

seseorangyangmenutupdirinyadengankain.Ataujugasepertiungkapan

zcrmma/crgAa!.rc7fa«yangartinyaadalahseseorangyangmenutupiorang
-          \J`                       ,

laindengansebuahkain.Dansegalas6suntuyangdiselimutiataudilipat

disebut dengan zoma/a atau datsara.

jFcdwa:  Firman Allah SWT,  ##.T¢.£'  "Hal. ora#g )Jo#g
bcrse/!'m„/rlh4«Aammad/."IniadalahtitahuntukNabiSAW.Danuntuk

maknanya,adatigapendapatdariparaulama29°,yangpertana.adalah

pendapat dari Ikrimah, ia mengatakan: yang dimaksud ayat ini adalah
`whaiorangyangmembawatugaskenabiandanpenyanpalrisalah."

Sebuah riwayat lain dari Ikriinah juga menyebutkan makna
lainnya,yaitu:`twahaiorangyangterselimul(ataumenbawa)risalahyang

kemudiansedikitmelemahkaienanya."

Maknadaririwayatinikemun8kinbesarteringivrasiolchhacaan

(gf.ra `ch) Ikrimah, karena terkadang Ikrimah membaca ayat ini: }Jaa
q};Ehalmuzammal,taapamen8gunckantaaydidpwhbun\£zaidan
Aarckaf/cwhch pada huruf m7.in yang ber/atydz.a, yang juga otomatis

289 Kedua pendapat ini disebutkan o]eh AI Mawardi dalam tafsimya (6/124).
29° Ketiga pendapat ini juga disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (6/125).



tidckmenyebutkanmai/'q/nya.BegitujugadenganbacaanaR7midrfustsz.r

yang terkadang dibaca menjadi ar/ m#ddatstsar29'. Makna kedua kata
yangdibacabeibedainiadalah:`tyangmenyelinutdirinyasendiri",atan
bisajuga`tyangdiselimulolehoranglalh".

Pendapatyangkeduaadalahpendapatyangdisampaikandari
lbnuAbbas,iamenafsirkanbahwamalmaayatiniadalah,"Wahaiorang

yangmembawaayat-ayatQur`ani".

PendapatyangketigaadalahpendapatdariQatadahdanulama
lain]rya,yarn:`Cwalaiorangyang`terselinutidenganpckaiannya."

ch-NIlcha'imenanbahkan,bahwayapgselalumenyelinul`Nabi

SAWpadawaktuituadalchselimulbeludnmya.

SedangkanriwayatdariAisyahmenyebutkanbahwabenaubiasa

diselimutidenganselimutyangterbuntdaribuluyangpapjangnyaempat
belashasta.Selimuttersebutdapatdibagimenjadidua,dimanasepan]hnya

akugunakanun[ukmenutupitubuhkusaattidur,sedangkanseparuhnya
lngidigunakanolehNabiSAWuntukshalat.AkubersumpahdemiAllal,
bchwaselimutitubukanlahselimutyangterbuatdariAhazz,gazz,7»z.r'z.zt7,

z.br7.SmaGenis-jeniskainyangterbuntdarisutera),dantidakjugatdrbunt

darikainwool.Selimutitukairmyaterbuntdaribuludan'benangyang

digunckanunlulcmenjahitselinuti,tupunberasaldaribulu.Riwayatini
disampaikanolehAts-Tsa'labi.

Menurut saya  (A] Qurthubi):  Riwayat dari Aisyah ini
menunjckkanbahwasurahinidifunmkandikotaMadinah,karenaNabi
SAWbelunbercanpurdenganAisyahkecualisetelahmenetapdikota

29' Kedua kata yang dibaca berbeda, yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam

AIMuharrarAIWkyiz(\6n45)initidaktermasukqira`ahsab'ahyamgmutawatir.



Madinah. 0leh karena itu, riwayat yang menyebutkan bahwa surah ini
adalch surah Makkiyyah tidak tepat. Wrz7//ch% a '/am.

AdhDhahhak meriwayatkan, bahwa waktu yang dimcksud

pada a-yat ini adalah ketika Nabi SAW menyelimuti diri untuk waktu
tidunya.   `

Namunadajugayangmeriwayatkan,bahwawaktunyaadalah
ketika ada yang bercerita kepada Nabi SAW tentang perkataan buruk
orang-orang musyrikin terhadapnya,  pada saat  itu beliau merasa

tertekan hingga harus menyelimuti dirinya dengan pakaiannya. Lalu

setelah itu diturunkanlah firman Allah SWT, :);;ij7 ¢.&' "Ha!. orang

yang  berselimut.» Dan,  311}H|#fe "Hat  orang yang  berkemul
foerselimut)."

Laluadapulayangmedwayatkan,bahwaayatiniditunmkanpada
awal-awal beliau mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu ketika beliau
mendengarsuaramalaikatJibrildanmelihatnyasecaralangsung,beliau
seperti  mendengar suara guntur yang sangat keras dan menggigil
kedinginan,lalubeliaupulangkerumahnyadanberkatakepadaistrinya:
"tutupilchaku.,selimutilahaku.."maknayangsamadenganriwayatini

jugadisanpaikanolehlbnuAbbas.

Sepertijugayangdisampaikanolehbeberapaahlihikmahyang
berpendapat,bahwasaatyangpalingmemun8kinkanNabisAwdipangSl
dengan a/ 7»e[zzamm7./ dan a/ maiddatsts7.r adalah ketika masih di awal

kenabian, karena sebelum dipanggil demikian Nabi SAW belum pemah
menerimaperintahuntckmenyanpaikanrisalah.

Ibnu AI Arabi mengatakan292: Para ulama berbeda pendapat

292 Lih. Ahkam AI Qur`an (41187 l).



mengenaitakwildariayatini,yaitufimanAllchswT,:);;:j7¢.&~"HaJ.
ora#gysngberse/i.mff."Dimanasebagiandarimerekamengartikarmya
dengan makna hakikat, yakni: wahai orang yang berselimut dengan

pakaiannya,  atau dengan selimutnya.  Mereka (baca:  ulana) yang
menafsirkansepertiinidiantaralaihadalahlbrahimdanQatadah.

Sedangkansebngianlairmyamengartikanayatinidenganmakna

kiasan,seakanyangdihatahanadalch:wahaiorangyangterselimutdengan

kenabian (yakni yang membawa risalah). Mereka (baca: ulana) yang
menafsirkansepertiinisalahsatunyaadalahlkrimah.Namun,penafsiran

yangteralchirinihanyadiperbolehkanapabilaayatdiatasdibacadengan
menggunakanharch7f/¢ffochpadahurufm7.myangbertotydiddengan
bentuk  7Ial.bw/ /a 'j.J (bentuk  pasif)  maka bacaannya  menjadi  a/
mwzzowma/. Adapun apabila dibaca dalan bentuk biasa (dengan
menyebutkanma/'"Jnya[A/""zzamml./7)makapenafsiranseperiitu
menjadisalch.AkantetapiapabiladiartikanbahwaNabisAwterselimut
denganayat-ayatQur`ani(membawaajaranAIQur`an)makamaknaini

dapatdibenarkandalanhukummajazi.

Menurutsaya(AIQurthubi):Padaawalpembahasanayatini
telah kani  sanpaikan, bahwa rna/'z// pada bacaan biasa itu tidak
disebutkan,nanunbeberapaulamaadayangmembacanyademikian,dan
maknanyatetapdapatdibenarkan.

Sedangkanuntukmakna`1erselimutidenganayat-ayatQur`ani",

telahkanijelaskanjugabahwamaknainij.ugadisampaikanolehpara
ulama,namuntidakterlalukuatuntukdijedikansandaran.

iFezz.gr:As-Suhailimengatakan:4/A4efzz¢mmz./bukanlahsalah

satu nana dari nana-nana Nabi SAW, dan beliau juga tidak dikenal



dengan sebutan seperti itu. Yakni, tidak seperti yang dikatakan oleh

beberapaorangdarimusuh-musuhlslanyangmemasukkannamainike
dalam nana-nana beliau.

i >~.\\  j4/ in"zzanm7./ hanyalah panggilan sementara yang berdasarkan

ataskeadaanNabiSAWpadawaktuitu,yaituketikatitahiniditurunkan
kepadabeliau.Begitupulahalnyadengana/m#dd¢tsts].r.

Adapunkegunaanpanggilansementarainiadadunmacam,yaitu

yang pertama adalah: sikap lembut. Karena, apabila orang-orang Arab
ingin bersikap lembut terhadap seseorang yang ingin dipanggilnya dan

hendakmenyingkirkanmaksud-maksudyangakanmenwhggunghatiyang

dipanggil, maka ia clan dipanggil dengan sebutan yang didasari atas

keadaannyasaatitu.ContohlaindaripanggilaniniadalahpanggilanNabi

SAwterhadapAli,ketikaAlisedangmerasajengkeldenganFathimch,

putri Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW mengetahuinya, beliau mendatangi
Aliyangsedangtidurdisampingmasjid,laluNabiSAWmembangunkan
Aliyangtubuhnyadipenuhidenganbulir-bulirpasirkarenasebelumtidur
ia sempat teljatuh dan belum inembersihkannya. Nabi SAW berkata,
``Ba#grf»/aA );aa a6a fwraab (wahai bapak pasir)." dan panggilan ini

bertujuanngarAlimerasakansikaplembutbeliau,danAlijugatidakmerasa

tersinggungdengankedatangannya.

BegitupuladenganpanggilanbeliauterhadapHudzaifchpada

perangKhandak,dimanapadawaktuituNabiSAWmembangunkannya
dengan sebutan, ``Ba#gr#/a¢ w¢#crr. #crwmaa# (yang sedang tidur)."

Panggilan ini bertujuan agar Hudzaifch tidak merasa khawatir dengan
kedatangan Nabi SAW, dan sebagai sikap lembut beliau terhadapnya.

0leh karena itu, panggilan Allah kepada Nabi SAW dengan

sebatan muzzammil (wahai orang yang sedang bers elimut, bangunlah.)

pada ayat ini, tersirat ada pencurahan kasih sayang dan sikap lemah



lembutpadapanggilanitu,agarNabijugatidakmerasakhawatirterhadap

apapun.

Sedangkan kegunaan yang kedua adalah untuk memberi

peringatan,yalmiurfuksemualraimmuslininyangsedangbndinutdan
tidur di malam hari agar bangun dari tidur mereka dan melaksanakan

qiyamul-lailsertaberdzikirkepadaAllah.Alasanayatinidapatdimaknai
untukselun]hkaummuslimin,adalahkarenakatayangdigunakanadalah

katayangdianbildariperbuatanyangdapatdilakukanolehNabiSAW
danjugaolehsemunumatnya.

Eeempat=. Firnan AL\lah SWT,  ffi} .`Bangunlah  (untuk
Sembakya»g)dzma/amAarz.."Jumhurulamamembawakatajpada
ayatinidenganmenggunakanAarckc7ffaasrchpadahurufmz.in.Karena,

sqfa!f»yangadapadahurufmz.mdikatayangsebenamya(a"7»)bertemu

denganscifai#pulapadaa/[JJanlpadaawalkataselanjutnya.0lehkarena
itu s#k«» yang ada pada huruf mz.in tersebut diganti dengan fr¢rczkaif

fagrchagartidcksulitmembacanya.

SedangkanAbuSammalmembacahurufm!.mtersebutdengan

menggunakanAczrafacz/djzammch,denganalasanbahwahunifsebelumnya

juga menggunalcan Aarafaf dbam7»aA,  dan untuk mempermudah
bacaannyamakaAarckczfpadahurufmz.mdiihrdrandenganAarahafyang

terdapatpadahurufga/tyalmigzfmaf//a7./a)293.

Laluadajugabeberapaulamalainyangmeriwayatkanbacaan

293 gi.ra `crA Abu Sammal ini tidak termasuk gi.ra `ch sob 'crA yang mc/fc";afJ.r. Dan

yang menyebutkan bacaan ini adalah Ibnu Athiyah dalam .4/ MzfAarrar j4/ Wra/.I.z
( 16/145), dan juga disebutkan ol?h Abu Hayan dalam ,4J Ba4r .4/ "#fai.fA (8/3 60),
dan disebutkan pula oleh Az-Zamakhsyari dalam4/ Has);rycz/(4/152).



yangmenggunckanharciha//"/Aafrpadahurufmi.in.denganalasankarena
A"rat"//a/hah lebih ringan untuk dibaca294.

Mengomentari bacaan-bacaan ini Utsman bin Jinni mengatakan

bah\maimijuan dari peletakan fearaha/ tersebut ad`alah untuk menghindari

bertcmunyaduasukunpadaakhirdanawalkeduakatadiatas,olehkarena

itu meletakkan 4arafa/ apapun pada huruf m7.in berarti sudah tercapai

tujunyangdimaksnd,

Utsmanmelanjutkan:Kataqowma(+/hangunlah)termasukkata

kerja yang pendek yang tidak memerlukan adanya rna/'#/ (objek)

bersamanya,kecualiyangdisebutkansetelahnyaadalahketeranganwaktu

atau keterangan tempat, maka diperbolehkan. Hanya saja, keterangan

tempatyangdisebutkansetelahkataqaamflhanyalahsebuahperantara

untckmenyambungkankatayanglainnya,karenanyaAndatidakakan
mengatakan qwmf" ad-daar (aku berdiri di rumah), namun yang Anda
katakan adalah gwm/w was fa/a ad-d#ar (aku berdiri di tengah-tengah
runah).

Laluparaulamabexpendapat,bahwamaknadarikatajpada
ayat ini juga sama maknanya dengan makna-makna kata q¢crma yang

lairmya di dalan AI Qur`an, yaitu menegakkan shalat. Penyebutan kata

gacTmauntukmaknamenegakkanshalatdanpeminjamankatatersebut
tanpamenyebutkankatashalatsangatmasyhursekalikarenaseringnya

digunakan seperti itu.

294gi.ra`chyangmenggunakanAart7ha//a/^aApadahurufmi.mjugatidaktermasuk

qi.ra`clfa sob 'a4 yang  mw/crwa/!.r.  Dan yang menyebutkan  bacaan  ini  adalah Abu
HayandalamA/BchrA""A].fA(8/360),danjugaAz-Zamakhsyaridalam4/Kasys};a/
(4/152).



iFe#ma:FirmanAuahswT,&±;1!J=jtj"Ba#gr»/ch/«»r„t
sembakyang) di malam hart, kecuali sedihit (daripadanya)." UrT"k
batasankatajjt(malanhari)telahkamisanpaikanpadatafsirsurahAI
Baqarah295,yaituyangdinulaidariterbenannyamatahihinggaterbitrya
fajar.

Paraulamaberbedapendapatmengenaihukumpelaksanaannya

padadiriNabiSAW,apakahhukumnyawajibataukahhanyasunahsaja?
Namun sepertinya perbedaan pendapat ini  dapat diredan  dengan
banyaknya dalil naqli yang memperkuat pendapat bahwa pelaksanaan
shalatmalanatasNabisAwituhndimnyawajib.Ditanbahlagidengan
dalil aqli, dimana Nabi SAW melakukarmya secara terus menerus, tidak

hanya malam tertentu saja, namun pada setiap malam, kalau saja

pelaksanaan shalat malam itu sunah bagi Nabi SAW tentu beliau tidck
akanmelakukarmyapadatiapmalam.

Lalu setelah itu para ulamajuga berbeda pendapat mengenai
kewajiban tersebut,  apakah hanya untuk Nabi  SAW  saja,  ataukah
diterapkan pada Nabi-Nabi sebelum beliau, ataujuga diwajibkan untuk
selunin unat Nabi SAW. Ada tiga pendapat dari para ulana:

1.            Pendapat yang disampaikan oleh sa'id bin Jubair,  bahwa

kewajiban shalat malam itu hanya dikhususkan kepada Nabi

SAW saja, tidak kepada Nabi lainnya dan tidak juga kepada
unat beliau.

PendapatyangdisanpaikanolehlbnuAbbas,balwakewajiban
untukmelaksanakanshalatmalamitutidakhanyakepadaNabi
SAW seorang, namunjuga kepada Nabi-Nabi sebelum beliau.

295 Surah AI Baqarah ayat 164.



3. Pendapat yang disampaikan oleh Aisyal dan riwayat lain dari

Ibnu Abbas, dan pendapat inilah yang paling benar. Pendapat

tersebut  disiratkan  dalam  kitab  Sfaafai.fa  M"s/i.in,  yang
L`t,,¢fz.2`.   diriwayatkan  dari  Zararah  bin Aufa,  yaitu  riwayat  yang

.  menyebutkan kisah sa'ad bin mayan binAmir yang bemiat untuk

pergibeljihaddijalanAllah...acarenapanjangnyadtsarinimaka
tidakdisebutkansecarakeselunhan,nanunpadaintinya...)atsar

itumenyedutkan:laluakubckafakqrdAisyah:"Beritahukanlch
kepadalnitentangshalat`yangdilakukanolehNabiSAW."Aisyah

menjawab,"TidakkahengkaumembacasurahAIMuzzammil?"

akumenjawab,"Akutelahmembacanya."LaluAisyabberkata,
"PadaawalsurahtersebutAllahmewajibkanpelaksanaanshalat

malam,laluNabiSAWdanparasahabatnyapunmelaksanakan
shalatmalampadasetiapmalamnyahinggasatutalunlananya,
danAllalmenahanayatyangteralthirdarisurahtersebutdiatas
langitselanaduabelasbulanlananya.HinggaakhimyaAllah
menurunkanayattersebutsebagai'keringananuntukmereka.
0leh karena itu, pelaksanaan shalat malam yang sebelunnya
diwajibkandiubchhukumnyamenjadisunah.'296

Diriwayatkan dari Wcki' dan Ya'la, dari Mis'ar, dari Simck AI

Hanafi,iaberkata:AkupemahmendengarlbnuAbbasmengatakan:Setelch

diturunkannya awal-awal surah AI Miizzammil, Nabi SAW dan para
sahabatmelckukanshalatmalamsepertimerekamelakukanshalatsunah

dibulanRamadhan,hinggaakhimyadituruckanalchirdarisurahtersebut.

Dan'jarak diturunkannya ayat yang awal dari surah tersebut dengan ayat

296 HR. Muslim pada pembahasan tentang tata cara shalat seorang musafir, bab:

Penggabungan Shalat Malam bagi orang yang Tertidur atau §akit (1/513).



yangakhirsckitarsantahimlananya.

Sedangkan riwayat dari Sa'id bin Jubair menyebutkan: Nabi

SAWdanparasahabanyaterusmelakukanshalatmalamhinggasepuluh
tahunlananya,lalusetelahsepuluhtahunituditurunkanlahfimanAllah
SWT,    ri,did;'ii,-Lfj ffis ,'4S ffr# crf d-.fi±'edf;I::'dr`j ij
€J;i C` Sesungguhnya Tuhanmu mengetahai bahwasanya karm berdiri

(sembakyang) kurang dart duo pertiga malam, atou seperdra malam
atou sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dart orang-orang

);cz7fgbersamaAczm„..''297denganayatinilahAllahmemberikeringanan
atas umat Nabi Muhammad SAW.  ,

jFce#am:  Firman Allah  SWT,  S±;S!  "Kec#a/j.  £ed!.*#

/Z7arzzndqnyc7J."Iniadalahpengecualiandarimalanhariyangdisebutkan
sebelumnya,yakni:shalatlahkanupadaselunhwaktumalan,dansisakan
sedikitnyauntckberistirahat.Halinidisebabkankarenamelaksanakan
shalatsecaraterusmenerussepanjangmalamtidakmemun9kinkan,oleh

karenaitudisisihkansedikitwaktuuntukmengistirahatkantubuh.

MenurutpenggunaanbahasaArab,sedikitdarisesuatuituartinya

kurang dari setengahnya. Seperti yang diriwayatkan dari Winab bin
Munabbih, ia berkata: yang dimaksud dengan "sedikit" adalah antara

sepersepuluh dengan seperenam.  Sedangkan AI Kalbi dan Muqatil

bexpendapatbahwa"sedikit"ituadalahsepertigadarisesuatu.

Kemudian setelah itu Fiman Allah:  `;L±S 'iig;p£.i?i;'ii±~
Ccpraitu) seperduanya atau kurangilah dart seperdua itu sedikit." Ini

adalah kelonggaran yang diberikan Allah pada waktu itu,  karena

297 (Qs. A| Muzzammil [73]:20).



sebelumnyawaktupelaksanaanshalatmalamtidakdibatasi,hinggakaki

parasahabatpadawaktuitumemarkarenaterlalulamaberdiri,kemudian
semuaitudi#asa*foolehfirmanAllahswT,ja£+ls:±±|`®f;}£
"Al|ftk me.ngetahui ba7owa kanu sehali-hali tidak dapat menentuhan

batas~batas  waktu-waktu  itu,  maka  Dia  memberi  keringanan
lt  ,  i`  ,

kepadamu.»T98

AI Akhfasy menafsirkan, bahwa ada kata aw (atau) yang tidak
disebutkan pada awal ayat ini (yakni sebelum kata »z.SA/aA«), yakni : ow

#z.sA/afr2i (atau seperduanya). Seperti ketika seseorang mengatakan:

berikanlal ia satu dirham dua dirham tiga dirham. Padahal maksudnya
adalah:berikanlahiasatudiinamataudundithanatautigadirhan.Q}egitu

jugapadaayatini,yangdimaksudkanadalah:tegakkanlahshalatmalan
kecuali hanya sedikit dari malam tersebut, atau separuhnya, atau lebih
sedikitdinseparuhnya).

SedangkanAz-Zariajmenafsirkan,bahwakata»isA/t7Aef(*\£faT)

adalah bada/ dari kata a/-/aJ./ (jji) yang disebutkan pada ayat
sebelumnya,sedangkankalimat7.#aga/7.7./a»(SjsSj)adalahis„.ts»a`

(katapengecualian)darikataa#-#isfa/(#\£±},),dandfaa"jrpadakata
'4dankata3ifeyangdisebutkanpadaayatsetelahnyakembalikepada

katacJ7f-#isA/(#i.£fai,).Intinya,maknaayat-ayatiniadalah:laksanakanlah

shalatsetengchmalam,ataukurangilaldarisetengchitusedikitsaja,hingga

mencapai sepertiganya, atau tambahkan sedikit hingga menjadi dua

pertiganya.Seakanyangdisebutkanadalah:tegakkanlahshalatdunpertiga
malam, atau setengahnya, atau sepertiganya.

Adajugayangbexpendapat,bahwakata»z.sA/aA"(#\j±};)adalah,

Zg8 (Qs. A| Muzzammil [73]:20).



bade/darikataga/r.I./anz(Sel;)yangdisebutkanpadaayatsebelumnya.
Maksud dari ayat-ayat ini adalal memberi tiga pilihan, yaitu antara
melalcukan shalat selama setengah malam, atau kurang dari setengah
malan,ataumelehihidarisetmgalmalam.Sealranyangdisebuthadalah:
tegakkanlahshalatmalammukecualisetengahnya,atqulebihsedikitdari
setengahnya,ataulebihbanyckdarisetengahnya.

DalamkitabshahihMuslindisebutkan,sebuahriwayatdariAbu
Hurairah,bahwaNabiSAWpemahbersabda,`

s-`,-,,

pri ch` 9±' + ap' if Gall :rfui
tf;;Oh: tfjjl  I; #  can.I  ui {ano,

.                \`.           ,

; i; .i#8 tfjJ`,, ,; * ,3, -rig
•#a,;gi;jioui+I,i,st.@`*`jt±;ti=;

E|

"Allah SWT turun ke langit dunia pada setiap malam disaat

sepertiga malar. pertana telah berlalu, AIlah berfirman,
`Aha  adalah  Raja  diraja,  Aku  adalah  Raja  diraja.

Barangsiapa yang berdoa kepada-EL pada saat ini maha
akan Aku kabulkan doanya, baran8siapa yaT.g meminta
sesuatu   kepada-Ku   maka   Aku   akan  .memberikan

permintaan-nya,  barangsiapa yang meminta  ampunan
kapada-Ku maha ALk\I clan mengampuninya. ' Keistimewaan
ini akan terus berlaha hingga datangnya fdyar.'tr99

299 HR. Muslim peda pembahasan tentang tata cara shalat seorang musafir, bab:

AnjuranuntukBerdoadanBerdzikirpadaAlthirMalam,danJaminanPengabulannya
(1/522).



`    Riwayat yang samajuga disampaikan dari Abu Hurairah dan

Abu Sa'id secara bersama-sana, dan riwayat ini menunjukkan bahwa

yang sangat dianjurkan adalah menghidupkan dua pertiga malan yang
terEL.

1 i +      Dalam kitab s*ch7.A A41us/i.in juga disebutkan, riwayat lain dari

Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW pemah bersabda, "J4pabz./a

separuh malam (atau dua pertiga mala:in) telah berlalu maha Allah
akan turun ke langit dunia...""

Hadits yang terakhir ini diriwayatkan dari dua sanad yang
berbedadariAbuHurairahdenganlafachsepertiitu,yakniadasedikit
keraguanapakahsapaninmalamatauduapedgamalan.Sedangkandalan

S%ma».4n-Ivafa`f.jugadisebutkanriwayatlainnya,yangjugadariAbu
HurairaldanAbuSa'id,merekamengatakan:RasulullahSAWpemch
bersata,

;i; 1: I,u3fyi givi fa gz*.' ci i+;
E1

93'*;±i==+in93'L\ii;.'£is+ji:]iii:3d

j±-' J.i i. ir
C`Sesu,ngguhnya Allah menunda hingga berlalunya separuh

malam yang pertama, kemudian Allah berfiriinan,  `Apakch
ada makhluk yang berdoa pada saat ini maka pasti Aha
kabulkan? Apakah ado makhluk yang memohon ampunan-
KM pada  saat  ini  maka pasti  Aku  ampuni?  Apakah  ada

3°° HR. Muslim pada pembahasan tentang tata cara shalat seorang musafir, bab:

AnjuranuntukBerdoadanBerdzikirpadaAkhirMalan,danJaminanPengabulannya
(I/522).



makhluk yang meminta pada  saat  ini  maha pasti  Aha
berihan? .nsoi

Hadits ini dikelompolckan ke dalam hadits-hadits sAchz.A oleh

Abu Muhammad Abdul Haq. Dan bersama keshahihannya hadits ini
menunjukkanbahwamaknaturunnyaAllahkelangitbum`iitumemang
benaradanya,danhalituteriadiketikabumi`memasukiparuhkeduadi
malan hari.

Ibnu Majah juga meriwayatkan, dari Ibnu Syihab, dari Abu
Salamah dan Abu Abdillah AI A'azz, dari Abu Hutairah, ia berkata:
RasulullahSAWpemalbersabda,

aS' if }~yl jfl iL: j=.' Jp j'lL€j a;l;€ utj I

a .al, -i+8 t€;jitJ a .g:;pe ±fu; a  :I
•ti®lF;cg-9@'±fjd;F;

"Pada setiap malam, Allah tunn ke langit bumi ketika malam

hanya menyisakan sepertiganya soy a, lalu Allah berfirman:
`Barangsiapa yang Tneminta kepada-Ku maka Aha  akan

memberikan permintaannya,  barangsiapa yang berdoa
kepada-Ku   maka  Aku   akan  mengabulkannya,   dan
barangsiapa yang meminta ampunan-Ku maka Aha akan
mengampuninya. ' Keistimewaan ini terus berlakyut hingga

datangnya waktu fof ar."SOB

3°] HR. Ibnu Majah dengan makna yang hampir sama pada pembahasan tentang

menegakkan shalat, b,ab: hadil:s tentang waktu-waktu di malam hari yang paling
baik(1/435).

302 HR. Ibnu Majah padq pembahasan tentang menegakkan shalat (I/435, hadits

nomor 1366).



Oleh karena itulah Nabi SAW dan para sahabat lebih senang
melakukan shalat malamnya pada akhir wcktu malam dibandingkan

awhya.                            .

Paraulamamadzhabkamimenanbahkan:Denganurutanseperti

itumg];amaknadariayatQur`anidanmaknadarihaditsakanterasalebih

cocok,danitubukansesuatuyanganchmemangkarenakeduanyaberasal

dari sunber yang sana.

Dalamkitabjl/A4efwafAffacz`dankitabhaditslainnyadisebutkan,

sebuahriwayatdarilbnuAbbasyangmenyebutkan:Akupemahmenginap

dirunahbibiku,Mainunah(salahsatuistiNabisAW).I.alukedkamalan
telahbergulirseparuhnya,ataumungkinjugasedikitlagiakanmenjelang

tengah malam, atau mungkinjuga sesaat setelah tengch malam berlalu,
tiba-tibaRasulullchsAwbangkitdaritidumya,lalubeliaupengimenuju
wadah yang tergantung yang berisi air di dalamnya, kemudian beliau
berwudhudenganwudhuyangringan...Isihaditsiniselanjutnyahanpir
samadenganhaditsyangsebelumnya.

]Kef«/.#A : Para ulama berbeda pendapat mengenai dalil yang

me-»asak# perintch untuk shalat di waktu malam. S ebuah riwayat dari
IbnuAbbasdanAisyahmenyebutkan,bahwayangme-#asaftperintch
untuk shalat di waktu malam adalah firman Allah SWT, .;faj`€JJ`j 6!

€i=dr,dld;€rfe,-drj,'lffs,'423PdTjffc,,d~,fi;:'Off«ses„„ggrA„ya
Tuhanmu  mengetahui  bahwasanya  kamu  berdiri  (sembahyang)
kurang  dari  dua  pertiga  malam,  atau  seperdua  malam  atau
sepertiganya dan (demikian pula) s egolongan dart orang-orang yang
bersamaAc7mz/."hinggaakhirsurah.

Ada juga yang menyebutkan bahwa yang me#asdrfr perintah



urfukshalatdiwaktumalanadalahfimanAllahswT,:p2±4`®f;±;
-:§js c!|ii C`Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat

menentukan  batas-batas  waktu~wdktu  itpr,  maka  Die  memberi

keringanan kepadrmu."

Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan, bahwa yang
me»d§ck"perinfahuntukshalatdiwaktumalamadalahfimanAllchSWT,
`&f,fa,'oS±;o`)'{±`.Diamengetahuibahwaakanadadiantpra

hamu orang-orang yang sahit."

SedangkanimanAsy-Syafi'i,Muqatil,IbnuKaisan,danriwayat

laindariAisyah,menyebutkah,bahwayangme-»asaftperintaluntuk
chalatdiwaktumalanadalchperintahyangmewajibkanshalatlimawalchl

Laluada-jugayangbexpendapatballwayangmowasaftperintah
untuk   shalat  di  waktu  malam  Yadalah  firina`n  Allah  SWT,

g+'e-filf*jSC\)'.'peul.`Karenaitubacalahapayangmudahfoagimu)
dari AI Qur`an."

Abu Abdirrahman As-Sulami  meriwayatkan,  setelah
diturunkannya firman Allah  SWT,  :};;ij.7 ¢fq±'  "j7aj ora#g );a#g
berse/i-mafJ."NabiSAWdanparasahabatbeliaumelaksanakanperintah

shalat malam sampai-sampai betis dan kaki mereka bengkak karena
keletihan. Kemudian diturunkanlah fiman Allah SWT, jfj` [ iu:j8

gl'..:Sl fS ``Karena itu bacalah apa yang mudah ¢agimu) dari Al
gz,

`an.„

I,alubeberapaulamalainnyabelpendapat,bahwakewajibanitu
hanya di-wasatt dengan kewajiban lainnya, begitu juga dengan shalat
malam.KewajibanshalatmalaminihanyadikhususkanuntukNabiSAW,
karenakeistimewaanyangdinilikiolehbeliau,sebagainanafimanAllah
STWT,  ul€de,6 g¥ i=;± SS fT93 ..Dan pada  sebagian  malam  hari



bersembahyang tahajudlah  hamti sebagai  suatu  ibadah lambahan

bagimu."303

Menurut saya (A] Qurthubi): Pendapat yang paling pertama
telah mencakup semua pendapat setelahnya, karena pendapat-pendapat

tersebtlt berdalil dengan dalil pendapat yang pertama. Untuk pendapat

yang mengatakan bahwa kewajiban shalat malam itu di-»asa*A oleh
kewajibanshalatlimawaktu,jugasebenamyatercakupolehdalilpendapat

p:rtama,yaitupadafirmanAllahSWT,'ijjfjtij±fB"DandJ.r!.ham/aA
sembahyang."

Meski dengan perbedaan dalil,  nanun para ulana di  atas

sepakat bahwa kewajiban shalat malan telah di»asatt dan tidak lagi
diwajibkan.  Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh AI

Hasan dan Ibnu Sirin yang menyatakan bahwa shalat malam itu masih
• diwajibkan  bagi  setiap  muslim,  walaupun pelaksanaannya hanya

dilckukan sekedanya saj a.

Na!nun pada riwayat lainnya AI Hasan juga berpendapat yang
sama dengan pendapat para ulama lainnya, yaitu ketika ia menafsirkan

ayatdiatasiamengatalcan:a/Aamdzf/z.//ch(segalapujihanyabagiAllah)

yangtelchmenjadikanibadahinisebagaiibadahsunahsetelahsebeluinnya
wajib.DanriwayatinilahyangiusyaAllahlebihbenardarinya.

SebuahriwayatdariAisyahmenyebutkan:Dahulu,terkadangaku

mempersiapkansebuahtikaruntukNabiSAW,yaitutatkalabeliauhendak

melakukan shalat malamnya. Namun kabar shalat malan Nabi SAW ini

cepat ^sekali terdengar oleh para §ahabat, dan mereka pun ikut shalat

bersam'adenganNabiSAW.Akantetapi,setelahjamaahsemakinhari

semakin bertambah banyak beliau mulai tidak menyukai keadaan itu,

3o3 (Qs. A| Israa`  [17]:79).



beliau khawatir mereka akan diberi kewajiban untuk shalat di waktu

malam. Kemudian tidak seperti biasanya pada suatu malam setelah

menyelesaikan shalat Isya beliau segera pulang tanpa memimpin shalat

malam,parasahabatpunkebingungandansegeraberanjakmenujurumah

Nabi SAW. Sesampainya di halaman rumah Nabi SAW para sahabat

berdehem dan membunt sedikit kegaduhan, dan akhimya Nabi SAW pun

memutuskan untuk keluar dari rumah dan menemui mereka, lalu beliau

bexkzto,"Tmahai kaum sekalian, cintailah segala amal perbuatan yang

kalian  sanggup  untuk  lakukan,   karena  ketahuilah  bahwa

sesungguhnyaAllchSWTtidakahanpernahbosanuntukmemberihan

pahala kepadamu, hingga kamu merasa bosan untuk mengerjahan
amal  perbuatanmu  sendiri.  Sesungguhnya  amal perbuatan yang

lerbaik adalah amal yang dilaloukan secara terus menerus, walaupun

/.a(mJchny¢hanyt7sedz.dr./."Selangbeberapalamakemudianditurunkanlah
firman Allah SWT,  :)3;:jf ¢.£t±'  "ffaJ. orang }Ja#g berse/J.m#f." Yang

menandakan bahwa shalat  malam telah diwajibkan  atas  mereka,

seperti kewaj iban-kewaj iban lainnya. Dan temyata kewajiban yang satu
ini sangat memberatkan kaum muslimin, hingga kewajiban itu terasa

bagaikan sebuah tali yang mengikat mereka dengan kencang sekali.

Namun, setelah delapan bulan lamanya mereka mengeriakan kewaj iban

itu, Allah memberikan  kasih sayang-Nya kepada mereka  dengan

menurunkanfirman-Nya:,'+i.a+j]:j<tgrt#b=jfi;:'€£f.£fa;'£JJ`el¢
il=='c*S i;£±ig±3.':SE')  C.Sesunggrihn;a  Tuhanmu  mengetahui
bahwasanya kamu berdiri  (sembahyang)  harang dari  dua pertiga
malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demihian pula)

segolongan dari orang-orang yang bersama kamu."

Makadenganditunmkannyaayatinikewajibanshalatmalanpun

diangkatdarimereka,danmenjadikannyasebagaiibadahsunahyangdapat



memberitambahanpahalayangsangatmelimpahuntukmereka3°4.

Menurut saya (A] Qurthubi): Hadits yang diriwayatkan dari
AisyahinimemanghanyadisebutkanolehAts-Tsa'labi,nanunmaknanya

banyakterdapatdidalankitab-kitabhaditssha¢z.¢,terutanabagiansabda
Na,b±SA;Whingga,kdimat"..Wlalaupunjumlahnyahanyasedikit."

Danselebihnya,riwayattersebutjugamenunjukkanbahwafiman

AllahswT,:)3j|j7¢.f6:"HaJ.orangyangGerse/I.m#f.."iniditurmkandi

kota Madinah. Danjuga, kaum muslimin sempat melakukan kewaj iban

shalat malam selama delapan bulan. Namun seperti yang telah kami

sebutkan  sebelumnya,  bahwa  ada beberapa  pendapat  lain yang

meriwayatkan waktu yang  berbeda.  Di  antara  lain  adalah  yang

diriwayatkandalamkitabSfrchz.AM«s/z.in,yangmenyebutkanwalchisatu

tahun.LaluAIMawardijugamenyampaikanpendapatlainnya3°5,yaitu

selanaenanbelasbulan.Nanunriwayatinitidakdisanpaikanolehulama
lainnya  selain AI  Mawardi.  Sedangkan riwayat dari  Ibnu Abbas

menyebutkanbahwajarakantaraditurunkannyaawalsurahAIMuzzammil
dengan ayat yang terakhir adalah satu tahun.

AdapunkewajibanshalatmalaninibagiNabisAW,menurutAI
Mawardi terdapat dua pendapat, yang pertama menyebutkan bahwa
kewajiban itu tetap berlaku terhadap Nabi SAW hingga Allah SWT
memanggil beliau.  Dan pendapat yang kedua menyebutkan bahwa

kewajiban itu telah di-«¢saAfr bagi diri beliau seperti halnya telah di-
7zasaftnyakewajibanitubagiparaumatnya.

Menurut AI  Mawardi juga,  bahwa jarak waktu  antara

304 Riwayat ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam /crmi. 'i4/ Baya# (29/79).
30SLin.T|aifsirAIMawardi(6112S).



diwajibkalmyashalatmalamhinggadi-izczsqft-karmyakewajibanitudari

diriNabisAW,jugaterdapatdunpendapat,yangpertamaadalahseperti

jarakwalctuyangdiwajibkanterhadapumatnyayangdisebutkanpada
duariwayatdiatas,yaitusatutaliunyangdiriwayatkandarilbnuAbbas,
danenanbelasbulanyangdiriwayatkandariAieyrah.Pendapatyangkedl]a

menyebutkan, bahwa jaraknya adalah sepuluh tahun hingga akhimya
kewajiban itu dibe.rikan keringanan dengan cara di»asckb, sebagai
tambahanpembebananterhadapNabiSAW,ngarberbedadenganyang
lainnya.PendapatinidisampaikanolehlbnuJtibair.

Menumt saya (AI Qurthubi): Penutunan ini berbeda dengan

yangdisampaikanolchAts-Tsa'labi,yangdiriwayadrmdariSa'idbinJLhair
diawaltadi.0lchlrarenaiturenun8lranlahkenbali.hsyaAllahkamiahan
menj elaskan sedikit tambahan tentang bab ini pada pembahasan ayat
teralchir dari s`mh ini.

iFedrfupr:FirmanAllchswT,'>L=ji'6l:;ilJ}233"Dunhaca/aA
j4/gwr`a#z./"dengz7nper/;Aa»-/aha»."Yalmi,jangaulahkanuterburu-
buru dalam membaca AI Qur`an, nanun bacalah dengan seksama,

perlahan,dandisertaijugadenganmerenupgkanmalmadaribacaanyang
dibaca.

Adh-Dhahhakmenafsirkannya,bacalchkataperkatakalimat

perkalinat.

Mujahidmengatakanbahwaorangyangpalingdicintaic>lehAllch

ketikasedangmembacaAIQur`anadalahorangyanglebihmemchani
apa yang dibaca olehnya.

Adapunmaknadarikata/¢r¢./(`>L±jj')menurutetimologiadalah
tersusun dengan tertib, terangkai dengan rapi, dan teratur dengan baik.



Contoh I?in penggunaannya adalah tsagra/» rcrfz./av#, yakni gigi yang

tersusun rapi. Dan kata ini dapat digunakan dengan #flrcrtcrf hasrafa

(rcrfl.fu#) dan dapat j uga digunakan dengan faarahaJ/tzfAaA (rcr/a/##),
dengan makna yang sama, seperti yang telah kami jelaskan pada kata

pengantarkitabini.,

AI Hasan meriwayatkan, bahwa Nabi SAW pemah melihat

seorang lakiLlaki  yang membaca suatu  ayat  sambil  menangis,  lalu

bdian berke;fa, CCBuhankah kalian pernah mendengar firman Allah

SWT:*ri'o\'.-:fuSj6£DanbacalahAIQur`anitudenganperlahan-
lahan.'  Maka  ketahuilah,  bahwa  itulah yang  dimaksud  dengan

tartil.„306

SebuahriwayatdariAlqamahmenyebutkan,bahwapadasuatu
hari Alqanah pe   ah mendengar seseorang membacaAI Qur`an dengan
bacaan yang sangat merdu, lalu ia berkata: ``Ia telah membaca AI Qur` an

dengantartil."

AbuBakarbinThahirpemahmelontarkanpendapatnyatentang
makna dari  fc7rf7./ ini,  ia mengatakan:  rientadabburkan keindahan

bahasanya,memberisemangatbanikepadadirisendiriuntukmelakckan
semuahukumyangadadidalannya,memberisemangatbanikepadahati
untuk lebih memahani maknanya, dan memberi semangat ban untuk
merasagembiramenerimanya.

AbdullalbinAmrumeriwayatkan,bahwaNabiSAWpemah
bersabda,

3°6RiwayatinidisampaikanolehAs-Suyuthidalam,4d-D#„,4/"a#ts#r(6/277),

dari Ibnu Abi Syaibah.



a=j.I £;a  !;i i  ij3f  ca;ti.!l  i5±' .rJi.I  gji  d-~j-+'
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ar'j£.Op:.€ijij}2}£'i±id|!j3c,4,i3ij,ij'ji.fuj

.e3i:a,.Ij+Tire
C.Ketika hart hiamat nanti para pembaca AI  Qur`an akan

datang satu persatu, lalu mereka terhenti di tangga pertama
menlyu surga, lalu ada yang berkata kepadanya,  `Bacalah

ayat-ayat AI Qur`an dan tartilkanlch sebagalmana hamu
membacanya  dengan tartil ketika di dunia.  Ketahuilah
bahwa kednduhanmu sesuqi dengan akhir ayat yang kamu
haca."HaditsinidiriwayatkanolehAbuDaud,sapertiyangtelah
kani sebutkan di awal-awal kitab ini.

DiriwayatkandariAnas,bahwaNabiSAV7teckadangmembaca
ayat-ayatAIQur`andenganmemanjang-manjap8kansuaranya.

FimanJun:

©'xp-$3;givrif!
"Sesungguhnya Koimi akan menurunkan kepodamu

perfrofqr¢7I ya»g berdrf. " (Qs. AI Muzzammi] [73] :5)

Untukayatinihanyaterdapatsatupembahasansaja,yaitu:

FimanAllahSWT,`)Lj;'S±±lifed=;£|"SeswnggrfA»);a
Kami ahan menurunkan kepadamu perkataan yang berat." AI;!/i]:1 .hi
terhubung dengan ayat sebelumnya yang mewaj ibkan shalat di waktu
malam, yakni : Kami akan memberikan kepadamu ucapan yang sangat
beratyangberisitentangkewajibanshalatdiwaktumalam.Adapunalasan



kewajibaniniterasaberatadalchkarenawalctumalambiasanyadigunakan

`intuktidurdanberistirahat,olehkarenaitusiapapunyangdiperintahkan

untukbangkitdisebagianbesarwaktumalamnyadanmenyibukkandiri
denganshalatmalam,makapastiiatidckckanmenyukainya,terasaberat

didaianjiwa,danharusmelawansyetandengankekuatanyangluarbiasa,
dan itu semua pasti akan terasa berat bagi siapapun.

Beberapaulamamenafsirkan,bahwamaknadariayatiniadalal:
Kami akan mewahyukan AI Qur` an kepadamu, dan AI Qur`an adalah

perkataanyangberat,karenakamuharusmengeriakansemunsyariatyang
adadidalamnya.

Qatadah menafsirkannya, yang terasa berat adalah hudud
(ketetapan hukuman) yang tertulis di dalamnya dan juga kewajiban-
keunjibannya.

Mujahid menafsirkannya3°7,  berat pada hukum halal  dan

haramnya.

AIHasanmenafsirkan3°8,yangberatadalchmengeljckanhya.

Abul Aliyah menafsirkan, terasa berat karena ada janji dan
ancanan,danjugaadapenghalalandanpengharanan.

Muhammad bin Ka' ab menafsirkan, terasa berat oleh orang-
orangmunalEksaja.

Adajugayangmenafsirkannya,balwaAIQur`anituberatbagi

3°7 dtsar ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam /am7. '4/ Baya» (29/80), dari

Qatadah.
308 ,4fsar ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam Jam;. '.4/ Baya# (29/80), juga

disampaikanolehlbnuAl`Arabidalamf4Ahamj4/gar`a»(4/1876),dan`disampaikan
pula oleh lbnu AI Jauzi dalam Zad4/ A4crsi.r (8/113).



orang-orang kafir saja, karena di dalamnya`ada hufial atas mereka, ada

penjelasan 'tentang kesesatan mereka, ada cacian untuk yang mereka
anggap sebagai Tulian, dan pembeberan tentang apa yang telah dirubah
olehparaahlulKitab.

As-Suddimenafsirkan3°9,bahwaberatyangdinaksudpadaayat
iniadalahsuci.MalmainidianbildarimakmperkataanorangArab:rfi/a7I

tscrgz.J./ae» `a/qoia, yakni: si fulan adalah seorang yang suci bagiku.

AI Fana` menafsirkan31°, makna dari kata `>lceS' adalah terisi

denganberat,danbckanringandantidakberarti,karenaAIQur`anadalah

Kalan ndi.

AIHuseinbinAIFadhlmenafsickan,Al`Qur`aninberaLlrarma
tidakdapatditanggungbebannyakecualiolchseseorangyangmemiliki
hatiyangpenuhdenganpetuqjukdariAllah§WTdanjiwayangterhiasi
dengantaulid.

Ibnu Zaid menafsirkan, AI  Qur`an itu berat dan penuh
keberkahan,dansebagainanaAIQur`anituberatdiduniaAIQur`anitu

jugaberatditimbanganamaldiakhiratnanti.

Adajugayangmenafsirkan,maknadarikata'>Lg3J:adalchtidak

tergoyahkan,  seperti tidak tergoyahkannya sesuatu yang berat  di
tempathya.DenganbegitumakamaknanyaadalchAIQur`anitumukjizat

yangtidaktergoyahkan,dankemukjizatamyaitutidakalsimaselana-
lananya3ll.

Adajugayangmenafsirkan,balwayangberatadalahAIQur`an

309 .4tsor dari as-Suddi ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsirnya (6/127).
3\° Lib. Ma 'ani AI Qur `an (3/197).
3" Pendapat ini disampaikan oleh AI Mawardi dalam tafsirnya (6/128).



itu s   .d.iri, seperti yang disebutkan dalan sebuah riwayat, bahwa ketika

NabiSAWmenerimawahyudankebetulanpadasaatifubeliausedang

berada di atas untanya, tiba-tiba unta itu merunduk dan menempelkan

perutnyadiatasbumi,danuntaitujugatidakdapatbergeraksampaiwahyu
itu selesai disampaikan kepada Nabi SAW312.

Dalankitab[4/Arfu4/afAfho`dankitablalnnyadisebutkan,bchwa

Nabi SAW pemah ditanya, "Wchai Rasulullah, bagaimanakah cara

diturunkarmyawahyukepadamu?."NabiSAWmenjawab,"rerhadcr#g,
wchyu itu diturunkan kepadaku melalui bunyi lonceng yang sangat

keras, dan cara inilah yang terberat bagikel. Bunyi itu akan terhenti

sendiri tatkala aku telah mengerti dengan apa yang disampaikan
` kepadaku. Dan terkadang, wakyu itu diturunkan kepadaha melalui

sebrang malathat yang berwoyud seperti manusia,  dan ketiha  ia
menyampaihan wahyu itu kepadcku aku langsung mengerti dengan
apa yang disampaihannya."3T3

Aisyahmenambahkan:AkupemahmelihatNabiSAWtatkala
beliausedangmenerimawahyupadasuatuhariyangsangatdingin,namun

312RiwayatinidisampaikanolehAs-Suyuthidalami4d-De„4/A/a»rgzfr(6/278),

yang diriwayatkan dari Ahmad, Abdun bin Hamid, Ibnu Jurair, dan Ibnu Nashr.
Riwayat  ini jviga  dicantumkan  oleh  AI  Hakim  dari  Aisyah,  dan  ia juga
mengelompokkan riwayat ini ke dalani riwayat-riwayat yang FAaAJ.A.

3L3 HR. AI Bukhari pada pembahasan tentang awal mula diturunkannya wahyu,

bab:HaditsyangDirivayatkandariAbdullchbinYusuf.Heditsinijugadiriwayatkan
oleh Muslim pada pembahasan tentang keutamaan, bab: Keringat Nabi SAW yang
KeluardariTubuhnyaketikaBeliauMerasaKedinginanpadasaatMenerimaWchyu.
Diriwayatkan pula oleh Malik pada pembahasan tentang Kitab AI Qur`an, bab:
Hadits tentang Diturunkannya AI Qur` an. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi pada
pembahasan  tentang  manaqib,  bab:  7.  Diriwayatkan pula  oleh An-Nasa`i  pada
pembahasan tentang muqaddimah, bab: 37. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam
AI Musnad (61158).



ketika wchyu itu telah selesai disampaikan kepadanya 'kening beliau

dipenuhidengankeringat314.

Ibnu AI Arabi  menyimpulkan3`5,  bahwa pendapat yang

:e::rA])chQ:T:]defbsfehbudiLunan8,¥£anik;,i#ajffr±#8c:e?;na=Dy,:;
sekali-kali  tidak menjadikan untuk kamu  dalam  agama  suatu
hesempitan.»3i6

Dan Nabi SAw juga pemah bersabda, "Ses"nggefA»)/a ak% d7.

utus dengan cara yang lembut dan permh toleransi."3`7

Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan a/ ga«/ ®erkataan) pada ayat ini adalah ucapan /aa z./ache
7./ha//ch(tiadaThamelainkanAllah),karenadidalanhaditsdisebutkan
bahwa perkataan ini sangat ringan diucapkan oleh lisan namun berat
timbangannya di akhirat .nanti. Pendapat ini disanpaikan oleh AI

Qusyairi.

314 HR. AI Bukhari pada pembahasan tentang awal mula diturunkannya wahyu,

bab: Hadits yang Diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Hadits inijuga diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Malik, di bab-bab yang telah disebutkan sebelumnya,
dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam j4/ Af#S#acJ (6/2 57).

3lsuh.AhkamAIQur`an(4l\816).
316 (Qs. AI Hajj [22]:78).

317 Riwayat  ini  disampaikan  oleh As-Suyuthi  dalam 4/ /c7mz.'i4/ K46j.r  (2/86),

yang diriwayatkan dari  Ibnu  Sa'ad,  dari  Hubaib  bin Abi Tsabit,  secara mursal.
Diriwayatkan pula oleh Ad-Dailami: dari Aisyah.



FinanAlah:

j¢T3di'34©'ief63fBffjiifGgivdTifb`.6j
©fu-£G+

"Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat

(untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Sesungguhrtya kamu pada siang hart mempunyai urusan
)Ja»gpa»/.a#g /ban)JaAJ. " (Qs. A] Muzzammil [73] : 6-7)

Untukkedunayatinidibahaslimamasalah:

Pgrf¢m¢: Fiman Allah SWT,  j:jiifb` 64 "Ses##ggch#ya
ba7zgrf73 dj wafa# mcz/am. " Para ulama menafsirkan, bahwa makna dari

kata  i{;b'  pada ayat ini  adalah waktu atau saat, karena Has)/a`a
bermakna: sesuatu yang berkembang setahap demi setahap, dan waktu
malam juga teriadi demikian, dari detik ke detik lainnya, dari menit ke
menitlainnya,danbegituseterusnyahinggamencapalwaktufajar.

Kata  ifab'  adalah bentuk /a '!./ yang  mw `cm#ats  dari  kata
#crs}Ja `cr, yakni #crs)/a `a/ /a#s};a `w #aaS}J7. `a/cr#. Di antara .maknanya

adalahungkapan#arycr`cr/as-ScrfacobaAyangartinyaawanyangmulai

terlihatmembesar,ataudiperbesarolehAllah.Diantaramaknanyajuga

disebutkanpadafimanAllahswT,4l±I:T-'Jlj,a±j-7-ij£'c;jf

;p; ':h5 `CDan  apakah  patut  (menjadi  anak Allah)  orang yang
dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat
memberi alasan yang terang dalam pertengkaran."318

SIS(Qs.Az-Zukhruf[43]:18).



Yangdinaksudpadaayatbabiniadalah,"Sesungguhnyawaktu-

wcktumalamyangterusbergulir.."namunyangdisebutkanpadaayatini

hanyalahsifatnyasajafyaknibengulir)tanpamenyebutkanisimnya(wiLktu-

waktu).0lehkarenaitukatai±u'disebutkandalanbentukm"`a»»ats,
karenakatatersebutkembalikepadakatasa`aa/(waktu-waktu),bukan
tail (inalam).

Namunbeberapaulamabexpendapat,bahwakataiSb'adalah
bentukmachdaryangmaknanyaadalahmenghidupkanmalan,seperti
halnya kata thaafAf. `afr (pendosa) dan faadzf.bah ®endusta). Makna
ayat di at.as adalah: sesungguhnya men8hidupkan malam (dengan cara

melaksanakanshalat)adalchlebihtepat.

Adajugayangberpendapatbahwamaknadarikata:¢u'adalah
sescorangyangmengeriakanshalatdimalamhari.

Ibnu Mas'ud  mengatakan,  bahwa  orang-orang  Habasyah
mengartikan  kata  »as}ia `a  dengan makna gaoma  (menegakkan/
melaksanakan).

Namun,  mungkin yang  dimaksudkan  oleh  Ibnu  Mas'ud
sebenamya adalah kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun lebih

tenarpenggunaann}adalanipercakapanorang-orangHabasyahGthiopia

sekarang)  dan  lebih  sering  diucapkan  disana.  Karena jika  tidak

dimaksudkansepertiitu,makaartinyakata-iSb'bukantemasukbahasa
Arab,padchaldidalanAIQur`anhanyamenggunakanbahasaArabsaja.

AdapunlbnuMas'udtidakmunBkinbelpendapatsepertiitu.Halinitelah

kani j elaskan secara mendetail pada mefgnddj.inch kitab ini.

jKcdwa: Pada ayat ini Allah SWT menj elaskan keutamaan yang

sangat besar yang dimiliki  shalat yang dilakukan pada malam hari



dibandingkandenganshalatyangdilakukandi.siapghari.Memperbanyak

bacaan AI Qur`an dalam shalat malam sebisa mungkin itu lebih besar

pahalanyadanlebihmempemudahbagiyangmelaksanakannyauntuk
mendapatkanganjaranyangberlimpah.

Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai waktu yang
dinaksudolehayatini.IbnuUmardanAnasbinMalikbe]pendapat,bahwa

#cnyz. `crfz4/ /cH7 itu  adalah waktu antara Maghrib dan Isya.  Mereka

berpegangan pada makna bahasa dari kata #as);a `a, yaitu permulaan.
0leh karena itu, makna yang lebih pas untuk #as)/I-`afw/ /az7 adalah

pemulaanmalan.

Untuklebihmemperkuatpendapatiniadalahkebiasaanyang
dilakukanolehAlibinAIHasan,dimanaiamemperbanyakshalatsunahdi

antaraMaghribdanlsya,Daniajugamengatakanbahwawaktutersebut
adalah walctu yang disebut dengan #atyz. `af#/ /a!./.

Atha`  dan Ikrimah beapendapat, bahwa maksudnya adalah

pemulaan malan (tidak harus antara Maghrib dan Isya).  ,
`    Sedangkan IbnuAbbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya

bexpendapat,  bahwa maksudnya adalah waktu-waktu yang ada di
sepanjang malam. Pegangan mereka adalah dikarenakan malam itu

}Jany;a`(muncul)setelchsiangtelchberlalu.

PendapatinilalyanglebihdiunggulkanolehMalikbinAnas.

LalulbnuAIArabimenambahkan:itulahmaknayangterbias
dari kata tersebut dan dimaksudkan oleh arti bahasa.

MenurutAisyah,yangjugadisebutkanolehriwayatlaindari
IbnuAbbasdanMujahid,bahwamaknadari#atnyr.`chadalahseseorang

yang bangkit dari tidtimya di malam hari. Adapun seseorang yang
melakukanshalatmalamtanpadiawalidengantidurmakaiatidakdapat



dibandin8kandenganshalatyangdilakukandi.siapghari.Memperbanyck

bacaan AI Qur`an dalam shalat malam sebisa mungkin itu lebih besar

pahalanyadanlebihmempermudahbagiyangmelaksanakannyauntck
mendapatkanganjaranyangberlimpah.

Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai waktu yang
dinaksudolehayatini.IbnuUmardanAnasbinMalikbelpendapat,bahwa

#as)/i. `afz// /az./ itu adalah waktu antara Maghrib dan Isya.  Mereka

bexpegangan pada makna bahasa dari kata #as)/a `a, yaitu permulaan.
0leh karena itu, makna yang lebih pas untuk #as)Jz- `afw/ Jaz./ adalah

pemulaanmalan.

Untuk lebih memperkuat pendapat ini adalah kebiasaan yang
dilakukanolchAlibinAIHasan,dimanaiamemperbanyakshalatsunahdi
antaraMaghribdanlsya.Daniajugamengatakanbahwawalthitersebut
adalah walctu yang disebut dengan #aty]. `af#/ /a]./.

Atha`  dan Ikrimah berpendapat, bahwa maksudnya adalah

permulaan malam (tidak harus antara Maghrib dan lsya).  ,
•    Sedangkan IbnuAbbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya

bexpendapat,  bahwa maksudnya adalah waktu-waktu yang ada di
sepanjang malam. Pegangan mereka adalah dikarenakan malanl itu

};nya`(muncul)setelahsiangtelahberlalu.

PendapatinilahyanglebihdiunggulkanolehMalikbinAnas.

LalulbnuAIArabimenambahkan:itulahmaknayangterbias
dari kata tersebut dan dimaksudkan oleh arti bahasa.

MenurutAisyah,yangjugadisebutkanolehriwayatlaindari
IbnuAbbasdanMujahid,bahwamaknadari#aaryl.`chadalchseseorang

yang bangkit dari tidqunya di malam hari. Adapun seseorang yang
melakukanshalatmalamtanpadiawalidengantidurmckaiatidakdapat



dikategorikan sebagai »caty7. `ch.

YamandanlbnuKaisanmenafsirkan,bahwamakna7zaaryJ.`ch
adalalmelckukanshalatmalamdisaatmalamhampirselesai.

Namun Ibnu Abbas pemah mengatakan, bahwa shalat malam

yang dilakukan olch para sahabat adalah di awal malam, karena mereka
khawatir apabila telah tidur terlebih dahulu maka mereka tidak tabu
kapanwalthiyangpastimerekadapatbangundaritidumya.

Di dalam kitab hadits shahih pun disebutkan, bahwa yang
dincksuddengan»aty7.`a/ef//a)7adalchwaktu-waktudiawalmalan.

Sedangkan AI Qutaibi menafsirkan, #atyj `af"/ /a]./ adalah
saat-saat di malam hari, karena malam hari itu terdiri dari beberapa
saat.

\

AI Hasan dan Mujahid menafsirkan, »as)/I. `af"/ /az./ adalah
waktuyangterdapatdiantarasaat-saatterakhirshalat,Isya(tengahmalan)
hinggashalatshubuh.NamunriwayatlaindariAIHasanjugamenyebutkan,

bahwa»ary7.`af"//az./adalahselun]hwaktuyangterdapatsetelahshalat

Isya.

AI Jauhari mengatakan, bahwa makna »as);7. `afaf / /az./ adalch

ketaatanapasajayangdilakukanpadawaktumalam319.

iKefz.ga:FirmanAllahSWT,\£EjiffG"Add/ch/ebz.Afepa/

/a.»rzf*fahafp;elk/."Beberapaulama,diantaranya:AbulAliyah,AbuAmru,
Ibnu Abi Ishak, Mujahid, Humaid, Ibnu Muhaishin, Ibnu Amir, AI
Mugivrah,danAbuHaiwah,membacakata\£Ejmenjadiwz.Zhacz`(dengan

3ig Lth. Ash.Shihhah (1 n 8).



rr\engg"alkanharakatkasrahpalha,hamfwau,harahatfathahdanmad

padahuruffha`)320.DanbacaaninilahyanglebihdiunggulkanolehAbu
ubaid.`

Sedangkan jumhur  ulama  membacanya  |££j  (dengan
menggunakan Aaraha//af*a¢ pada huruf wcr# dan s#ha# pada huruf
fha`).DanbacaaninilahyanglebihdiunggulkanolehAbuHatim.

Kata |£Ej yang dibaca olehjumhur ini diambil dari ungkapan
isytaddatalaqaumwath`atasulthaanihim,yahai..keHm[Ltersehatsa][+gal

berat menerima beban yang  dipikulkan kepada mereka.  Di  antara

maknanya adalch sabda Nabi SAW:

# j; di-ft3 ojfai #,
•.Ya Allah, tambahkanlah kekerasan siksa-Mu terhadap bani

Mndhar:Tsli

Adapun makna dari firman di atas menumt jumhur adalah:
bahwasanyashalatdimalamhariitulebihberatdaripadashalatdisiang
hari, hal ini disebabkan karena waktu malam itu adalah saatnya untuk
tidurdanberistirahat,makabarangsiapayangmenyibukkandirinyadengari

ibadahpastilahiatelahmenanggalkanbebannyayangsangatberat.

Adapunparaulamayangmembacanyadenganmenggunckan

320 Qira`ah withaa ` ihi termas`ik qira`ah sob 'ah yang mutowatir, sebalga[inan

tercantum dalam .4/ Jg#a '(2/796), danjuga dalam ragrj.a j4#-Jvaryr, h. 184.
321 Hadits ini adalah hadits s4aAi.4 yang diriwayatkan oleh AI Bukhari pada bab-

bab: Adzan,  Shalat lstisqa,  dan  Jihad.  Diriwayatkan juga oleh  Muslim  pada
pembahasan tentang masjid. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud pada pembahasan
tentang  shalat.  Diriwayatkan  pula  oleh An-Nasa`i  pada  pembahasan  tentang
pelaksanaan.  Diriwayatkan  pula  oleh  Ibnu  Majah  pada  pembahasan  tentang
mendirikan chalat. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam .4/ A4z{s#ad, seperti yang
telah kami sebutkan sebelumnya.



mnd (wz.fAaa `), maka kata ini adalah bentuk masAdar dari waai/Aa `a,

yangmaknanyaadalahmenyetujui.Samasepertimaknayangdisanpalkan
olehlbnuZaid,yangmengatalranbahwamaknadariwaafha`f#Aefa/aa/
crmr adalah: wac/og/I/Ae/ (aku menyetuj uinya), dan makna dari/a//aa»

);cfwaczJAz. ` i.smwA" I.smz.J. adalah: si fulan menyamakan namanya dengan
nanaku, dan malma dari Ja»/aafha `zf w a/az.A7' adalah: fat4;aa/z7gwet (saling

menyrfujui).

Adapunmaknadarifimandiatasmenundparaulamainiadalch:
chalatdiwaktumalamitusulituntukditerimaolehhati,mata,pendengaran,

lisan, dan indera atau anggota tubuh lainnya, karena selumh makhluk
sedangberistirahatpadasaatitu.

MaknainidisanpaikanolehMujahid,IbnuAbiMulaikah,dan
ulamalainnya.Maknayangtidakjauhberbedajugadisampalkanoleh
IbnuAbbas,yakni:menyesuaikanpendengarandanperasaan.Maknaini

jngatersiratdarifimanAllahswT,ffiTi3ie:jflJflj;j{``4grrmerefa
dapat    mempersesuaikan    dengan    bilangan    yang    Allah
mengharamkannya."TZ2

Adajugayangberpendapatbchwamaknadariw7.fAaa`ndalah

kebalikan dari gfr7.fAaa ` ®enutup), yakni: beribadal di malam hari itu

lebihdapatmembukahatiuntukbertadrbbur(merenung)danbertafakkur

arerfikir).
`   Adajuga yang bexpendapat bahwa makna dari kata €£j yang

menggunakan Aaraha//affraA pada huruf wa" dan s2f*«» pada hunif
fAcr `, adalah: kokoh. Yalmi: beribadah di malam hari itu lebih kokoh .

daripadaberibadahdisianghari,karenapadamalanhariseseorangakan

322 (Qs. At-Taubch [9] :37).



merasa lebih tenang dan terbebas dari gangguan apapun, semacam

pekeriannataupunaktifitaslainnya.

AI Akhfasy menafsirkan bahwa makna firman ini adalah:
beribadahpadamalanhariitudapatdilakukanlebihkokohdaripadadi
sianghari.

AI Farra` menafsirkan, maknanya fiman ini adalah: shalat dan
membacaAIQur`andimalamhariitudapatdilakukanlebihstabildaripada

disianghari323.NamunAIFam`jugameriwayatkanmaknalainnya,yaitu:

lebihstahildalammelakukansesuatudanlebihdapatdijagakonsisteusinya

bagi siapa saja yang ingin memperbanyak ibadah, karena waktu malam
adalah walctuyang sangat luang dan terbebas dari kesibukan duniawi,
olehkarenaituberibadahdimalamharipastilahakanlanggengdantidak
terputus.

AIKalbimenafsickan,maknadarikata|££jadalahgigih,yakni:

seseorangyangberibadahdimalanhariituakanmelakukannyalebihgigih

daripadadisianghari,karenaiaberadapadamasaketenangarmya.

Sedangkanubadahmenafsirkan,maknafimandiatastadalah:
lebihsemangatuntukmelakukanibadah,jugaakanterasalebihringan,
danlebihstabildalammembacaAIQur`an.

•FeeapoftFimanAIlchswT,')Lji¢fB"Dunhacca»d7.wfa"
I./"/ebz.Aberfesa»."Yalmi,membacaAIQur`andimalamhariitulebih

berkesandaripadadisianghari,karenamembacadimalamhariitulebih
langgeng,lebihstabil,danlebihistiqanah,dengankeadaanyanglebih
tenangdankondisisekelilingyangsunyisenyap,olehkarenaitu,seorang

323Lih.Ma'aniAIQur`an{31197).



muslim yang melakukan shalat di waktu malam tidak akan terganggu
bacaannya.

QatadahdanMujahidmenafiiha,malmafimaniniadalah:lebih
benar bacaannya dan lebih stahil pengucapannya, karena malam hari
adalahsaatyangtepatuntuklebindapatmenahaniAIQur`an.

AbuAlimenafiirkan,malmafimaniniadalah:lebihbchstiqamdr
karenakosongnyaakaldaripemikiranapapundimalanhari.

Ibnusyajarahmenrfeilkan,malmafimaniniadalch:lebihpasti
dalamhaldijawabnyadoardoa.

Ihimahmenafairkan,beribadahdimalamhariitulebihsenpuma
semangrthya,lebihsenpLmakctulusannya,danlebihbanyckbarokahnya.

ZaidbinAslammenafriha,malmafimandiatasadalah:lebih
mudahuntuklebihmenperdalammalmaAIQur`an.

AI A'masy meriwayatkan, bahwa Anas bin Malik pemah
membacaayatinidenganbacaanyangberbeda,yaitu:{p]£tlla?l`O;

iei?3:.i3\=p3ha.i(menggantiijimenjadit3i.iy24,laluadaseseormg

yangberusahamenegumyadenganmengatakan:"wagwam"gz.J./a»",
laluiaberkata:agi4;a7»",atauasfu47abef,atauakyo?witusanasaja.

AbuBakarAIAnbarimengatakan:Adabeberapagolonganyang

sesatinginmenikamngamalslandenganmengatakanbahwabarangsiapa.

yangmembacasuatukafadalanAIQur`andenganmenggunakankata
yang lainnya namun sama maknanya maka itu boleh-boleh saja dan
dibenarkan, dengan syarat tidak melenceng dari malmanya dan tidak

32.  Qira`ah Anz\s  ini tidak te[masuk  qira`ah sab 'ah yang mutawatir. Ya.ng

menyebutkan bacaan  ini adalah Ibnu Athiyal dalam £4/ dfaffac!rrar .4/  Wra/.i.z (16/
147),dandisebutkanpulaolehAz-Zamakhsyaridalam-4/Kos);rya/(4/153).



menyebulkankanlainyangtidaksesuaidenganmaksuddarifimanAIlah

yangdibacanya.I,alumerehaberdalildenganriwayatdariAnasdiatas
tadi.Namunpendapatiniadalahpendapatyangtidakdapatdipertanggung

jawabkanapala9idiikut,karenaapabilakata-katadalamAIQur`andapat
dibaca dengan kata-kata pengganti yang sama maknanya maka akan
bermacam-macan bacaan yang akan dibaca oleh kaum muslinin,
Contohayaed6aLbacaanalhamdulillahirabbil`alamin(segalaprG±ba[gi

AllahTulansemestaalam),maka'bolehdibacadengandpngwbTq/z./
baarimalikilmckhluuqiin("almanyaLsana,sependbacaansebct:urn:ya),
ataubacaanhimyahinggaakhimyameluasdanmenisakseluwhbacaan-
bacaanyangterdapatdidalanAIQur`an,danselanjutoyapastilchakan
mengarahpadamengada-adaterfudapKalamnahi,mendustalranRasul-
Nya,dankesesatanlainnya.

Mereka ini juga tidak dapat berdalil dengan perkataan lbnu
Mas'udyangmenyatalranbahwaAIQur`anituditunnkanatastujuhcara
baca, karena semua bacaan yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'u`d
diriwayatkan langsung dari Nabi SAW secara benar dan teipercaya,
bukannyamembuat-buatsendirilafachnya.Adapunbacaanyangtidak
diriwayatkandariNabiSAW,dantidakjugadibacaolehparasahabat,
tabi'in, tabi'it fabi'in dan papa ulan`a setelah ittL maka jelas tidak
dipeholehkanunbkmenggantiapapm,sediltrym,dariAIQ`ir`an,karena
barangsiapayangmengubahsatuhuruf,safuharakat,atausatutitikpun
dariAIQur`anmakaorangtersebutdianggaptelahmelencengdariajaran

yangbenar.

AbuBarimelanjutkan:Riwayatyangdijadikansandaranoleh
orangorangsesatdiafastadiadalahriwayatyangsanasekalitidakdapat
dibuktikansebagairiwayatyangbenar,yaknibukanriwayatyangshahih
dariparaulama,karenariwayattersebutdidasariatasriwayatAIA'masy,



yang diriwayatkannya dari Anas, padahal AI A'maey din Anas tidal
tchubungsecaralangsung,AIA'masyhaqra]alhid]Psczrmandengap
Anas,nanuntidakpchmendmgarlapgsugdarilpr¢wqungdapa[
dibenarkanqurfugivyangtchulunglangrmganfropeEawidengan
perawiselanjutnya,sezanandanbereenumulra).

jFc/I.in4:.  Firman  Allah  SWT,   £jt=€=jtIreco`ip
eesesungguhnya kamu pada slang hari mermprunyai -tnisan yang

pr»jang¢aprm*J."JtmhurulamamenhacahiaflchA(ls.E;)padaayat
inidenganmenggunakanhunifha`diaThirldyyangma]maquadalah
melakukanapqununtukmemrmhikchuttinan®enisaliahasdengan
segalacarameskihanisperaskeringatbantingtulang]nd[mmilmpr).
Kataas-SchAsendirimenutedmologihiasaAlalariDraadalalbedari
danberputar-putar.DiantaramalmadarilrafainiadalahundEgipanas-
Saabz.A ®erenang), karena perenang bexputar-pmr dan mertisak
ketenangan air. Salah safu malma dari kata ini pi]la sebufan/uriflszf»
Saabz.Azf»yangartinyaadalahlnidayangbedalkeDcang.

BeberapaulamaadajugayangbapendapatbrfumkafasabA

padaayatinibemalmakckosapgap]ralri:sesugguluprl-mmifflri
walrfukosonguntckmenrisikesibrfudisianghari.

AdajugayangbeqrendqubalunmalmapnadalalGdr]rahi:
sesungguhnyakanudapatmengimalrmwmdistanghariunbcktidi]r.
PendapatinidisampaikanolchAIKhalil

SedangkanmnuAbbasdanAtha`menaffillran,balmmmalma
dariayatiniada]ah:sesupgguhnyakanumenillriwalmilrosong]rangsangat

papjangagardapatdigunakanuntuktidratatprbedstidyolehkanma
itupergunakanlahmalamkanu(apzzg¢.`dfu7ha-Ounnd[berfuadah.
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'  Az-Zajjaj menafsirkan, makna ayat ini adalah: apabila malam

hart;.£jdak  kamu  gunakan  untuk  beribadah  maka kamu  dapat
mexpengunakanwaktukosongkanudisianghariunfukmenggantirtya.

Nanunbacaan(gz.ra`ch)jumhuryangmenggunakanhurufha`
tadidibacaolehYchyabinYa'mardanAbuWalldenganmenggunckan
hunfkha`(sabkharty32S.

AIMahdawiyangmeriwayatkanbacaaninidarikeduaulamadi
atasjugameriwayatkanmakninyaadalahfz.d"r.Namunadajugayang
memaknainya, waft" /aiowg,  watt" reAa/,  waft" r7.»ga». Di antara
makna dari kata ini adalah sabda Nabi  SAW kepada Aisyah yang
mendoakanseorangpencuriagarditimpakeburukan,

``Janganlah engkou meringankan dosa pencuri itu dengan

mendoakan keburukan atasnya."IBA

AI Ashma'i mengatakan: kata ini juga dipergunckan untuk
mendoakan seseorang yang sedang sakit panas: sabbch*a//ch„ `a»ha
a/Aaimma(semogaAllahmeringankan/menurunkandemammu).Kata

ini juga digunakan untuk mengungkapkan cuaca yang tidak lagi

panas:sabchhaa/herr(udarapanastelahsemakinringan/mereda).

325  gz.ra`aA  ini  tidak  termasuk  gz'ra`aA  sad 'aA  yang  m«/ai4lali.r.  Dan  yang

menyebutkan bacaan ini adalah Az-Zamakhsyari dalam i4/ Katyis)/a/(4/153), juga
lbnuAtbiyahdalam4/.W"Aarrar4/Fya/.i.z(16/148),dandisebutkanpulaolchAbu
Hayz[n dalam AI Bahr AI Muhith (81363).

326  Hk:  Abu  Daud  pada  pembahasan  tentang  witr,  bab:  23,  dan juga  pada

pembahasan tentang adab, bab: 46. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam
AIMusnad(6/4S,136,21S).



Sedangkan ungkapan af-fusbz.I.tt bemakna: tidur yang sangat

mendalam/nyenyak.  Ungkapan  ¢/-fasbl.j** juga  dapat  bermakna
membentangkan kapas, mengacak-acaknya, atan membusarkannya.
Biasanyayangmengeljakinhaliniadalahkaumwanita,dimanasering
dikatakan: sczbbz.*A7.7. g"fA»z.Az-, yakni : busarkanlah kapasmu. Sebutan

fas67.*fo pada kapas biasanya untuk meneran9lran pengolahan kapas

setelah dibusarkap, yakni dilipat agar dapat dipintal oleh kaum wanita.

Adapun pintalan dari kapas tadi disebut dengan scrb jk*crfo. S edangkan

alatuntukmemintalnyadisebutdenganifabaa`z.*7z.'Tidakhanyakapas

saja sebenarnya, namun termasuk juga bulu-bulu hewan yang dapat
dipintal`padauntmnya.

Berbeda lagi  dengan makna yang disampaikan  olehAts-
Tsa'lab,  ia mengatakan:  Z7S-sabkA  dengan  menggunakan  huruf

A7Ia ` maknanya adalah kebimbangan. Dan kata as-Job*fo juga dapat

bermakna ketenangan. Di antara makna yang teralchir ini adalah sabda
Nabi SAW,

:uol;ti##±Jfci*',
``Sakit demam itu berasal dari hembusan neraka Jahannam,

oleh karena itu tenangkanlah (obatilch)  sahit itu dengan
air.„*en

327 Hadits dengan lafazh yang serupa maknanya, yalmi dengan lafazh,

:Liju,tijij3#±*uial',
"Sakit demam  itu berasal  dart hembusan neraka Jahannam,  oleh karena itu

di.#gr.#fa#/chdengrHa!.r."DiriwayatkanolehAIBukharipadapembahasantentang
kedokteran, bab: Panas pada Demaln itu Berasal dari Hembusan Api Neraka. Hadits
ini jtlga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang keselamatan, bab:
Setiap  Penyakit  itu Pasti Ada  Obatnya,  dan Anjuran untuk Berobat bagi yang
Sakit. Lih. Al-Lu 'lu ' wa AI Marian (21206).



AbuAmmberpendapatbaliwamaknadarikataas-£abftadalah:
waktutidurdanwaktukosong.

Menurutsaya(AIQurthubi):Penganmaknasepertiinimaka
kata'``ros-Sad*A dapat bermakna dua hal yang saling bertolak belckang,

dandapatjugabermaknasamadengankataas-sabAyangmenggunakan
hurufha`.

FirmanAllah:

©ie'2'jrfe`jiFef£7fiTB
" Sebutlah nama Tuhanmu, dan beTibadahlqlh kepada-Nyoi

de#gr# pc#wfa Aefe4Iiilan. " (Qs. AI Muzzammil [73] :8)

Untukayatinidibahastigamasalah:

Pertama..FinanAIlabswT,`i+}j¢:ijfty.`Sebutlahnama
rzfha7Imzf."Yalmi,berdoalahkepadaAllahdenganmempergunakannama-

nama-Nya yang agung (crsma `"/ AwS»cr), agar shalat yang dilakukan

mendapatkanhasilyangbaik.

Ada juga ulama yang menyebutkan makna lainnya, yaitu:
tujukanlalsegalaamalanbaikmuhanyauntukTulanmu.

Sedang S ahal menafsirkah: bacalah b7'sm7.//afr7.r-rchmaa«z.r-

rczA7.7.in pada awal shalatmu, agar kamu mendapatkan keberkahan dari

Allah atas bacaarmu itu, dan juga menanggalkan hal-hal yang tidak
berkaltandenganshalathu.

Adajugayangmenafsirkan,bahwamaknadarifimaniniadalah:
sebutlcanlchnamaTulanmuatassemunjanjidanancaman-Nya,agarkamu



mendapatkanuntukmelakukansegalaketaatandanmenanggalkansegala

kemaksiatan.

Sedangkan AI Kalbi menafsirkan: tegakkanlah shalat karena
Tulanmu,yakniketikasianghari.

Menurut saya (AI Qurthubi): Penafsiran yang disampaikan
oleh AI Kalbi ini sangat baik sekali, karena setelah pada sebelumnya

disebutkanbagaimanabaiknyaberibadahpadamalainhari,makapada

ayat ini yang disebutkan adalah beribadah pada siang hari,  untuk

menyeimbangkan antara ibadah malam dan ibadch siang, karena Allah

SWT juga berfiman, j£*of 5ljf6|:Za>j¢TB fldtJ:; G,tlijij
•CDan Dia  (pula) yang mertyadikan malam dan siang silih berganti

bagi orang yang ingin mengambil peldyaran."3Z8 Scpend yarng telal

kamiuraikanpenjelasarmyapadatafsirayattersebut.

iElcdra:FimanAllahswT,ie5±`3:J`jrfe'j"Da»bew.badrwaA
kepada-Nya dengan penuh ketekunan." Makna. sebermrnya, darn kata,

af-JabaJ/#/(-Ug±'j)adalahmempergunakanseluruhwaktuuntukberibadah

kepadaAllahSWTdantidakmenyekutukan-Nyadenganyanglain.Karena

arti kata a/-fcrba//#/ menurut bahasa adalah gafAa 'a (menghentikan),

yakni:menchentikankegiatankeduniaanuntukmengkousentrasikanwaktu

yangdimilikisepenuhnyahanyauntukAllahsemata.

Diantaramaknamenurutbahasadarikatainiadalchungkapan:
thallaqahaabattatanbatlatan(1ameneewi:kanlswinya.se®ala,"utlck),

yaknitalakbainyangmemutuskantalipemikahanseseorangterhadap
istrinyasecarakeseluruhah..Diantaramaknalainnyaadalahsebutanuntuk

Maryam,yaitucr/barfezf/,karenaMaryantelahmenghentikansegalaun]san

328 (Qs. A| Furqaan [25]:62).



keduniaannyadanmenyerahkandirisepenuhnyahanyauntukberibadah

kepadaAllch.BegitujugadenganrcrAz.b®endetaataupendalanagama)

yangseringdisebutdenganm«faba/J7./,dikarenakanmerckamemutuskan
hubunganmerekadenganmanusialainnya(tidakberinteraksidenganorang
lain)danmemusatkansegalaperhatiannyahanyauntukberibadahkepada

The
Adajugasebuahhaditsyangmenyebutkankataini,yaitularangan

untuk fabcrff%/, yakni larangan memisahkan diri dari masyarakat dan

orangrorang di sekelilingnya.

IbnuArafchmengatakan:padaawalnya,menurutorang-orang
Arab kata ini bemakna menyendiri. Namun, makna ini tidak lebih kuat
darimaknayangtelahkamisanpaikandiatas'tadi.

I+aluapabiladipertanyakan,mengapayangdisebutkanpadaayat

ini kata fchfz./cz7f , dan bukan fabamt/ow ®adahal bentuk masAdar awal
dari kata /abaffaJa adalah fabaft"/a#)?

Makajawabannyaadalah:karenayangmemutuskanhubungan
dirinya dengan orang lain adalah dirinya sendiri, oleh karena itu yang
disebutkanadalahkatafchfz.ja»yangsesuaidenganmaknanya,sebagai

peringatanuntukmemperhatikanhak-haktubuhnyasendiri.

IFefz.gdr: Untuk penj elasan mengenai keburukan si fat fa6a/fzf/
danmelepaskandiridarimasyarakatsertamemutuskanuntukhidupsecara

kerahibantelahkanijelaskansecaramendetailpadasurahAIMaa`idah,

yaltu`padafroanAllahswT,.+ff'&t3£f-C5j;;£ij;±fijfi:a,tli¢.fq±'
`CHai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramhan apa-

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.rty2;9

329 (Qs. A| Maa` idah [5] : 87).



IbnuAIArabimengatakan:masakini,dimanajanji-janjitelah

terabaikan, amanat-amanat tidak lagi dijaga dengan baik, hal-hal yang
haramlebihdominandaripadayanghalal,malramenyendiriituakanlebih

baikdaripadaberbaurdenganmasyarakatyangbusuk,`membujanglebih
baikdaripadahidupbersamakeluargayangtidakdapatdiluruskan.0leh
karenaitu,`akanlebihbaikjikaayatdiatasdinaknaidengan:`memutuskan

hubungandirisendiridenganpatung-patungdanberhalasertasegalahal

yangdapatdianggapsebagaimenyekutukanAllah,atapberibadalkepada
selainAllal

HalyangsamajugadisampaikanolehMujahid,,iamengatakan

bahwamaknaayatiniadalah:mengikhlaskandiriuntukberibadahkepada

Allah. Kata fcr6a/f"/ pada ayat ini tidak dincksudkan untuk makna
sebenamya, karena j ika demikian maka /obaf£#/ tersebut clan sedikit
berlawananantaradiperintahkanmelalulayatdandilarangmelalulhadits,

seperti memakan buah simalckama,  dengan melakukannya berarti
menyimpangdarilarangaphadits,dandengantidckmelakukannyaberarti

telah menyimpang dari perintah ayat. Namun tidak demikian, karena
memalmai ayat dengan makna yang telah kami sampaikan di atas tadi
makaayatinitidakbertentangandenganhaditsNabiSAW,karenaseperti

diketahuibchwaNabiSAWdiutusuntukmenjelaskanmengenaiajaran
Allah kepada manusia, begitupun hadits yang disampaikan oleh beliau,

berfungsi sebagai penjelas untuk ayat-ayat Qur`ani. 0leh karena `itu,

fcrbc7Jf"/ yang diperihtahkan oleh ayat ini adalah: menyerahkan diri

sepenuhnyauntukAllahdengancaraikhlasdalanberibadah,sesuaidengan

firmanAllahswT,dr,alTffin#`JfiTiD±:;;j,{!ii+,i~[j"PadrA¢/mereky
tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya."530

330 (Qs. A| Bayyinah [98] :5).



Sedangkan /abafJ#/ yang dilarang oleh hadits adalah perilaku

orang-orangNasraniyangmemutuskanhubunganmerekadenganmanusia

untukmenyendiriditempatperibadatanmerekadanmengharamkandirinya

sendiri untuk menikah.

A      Namun, seiring dengan hancumya zaman, maka akan lebih baik

bagi seorang muslim untuk lebih banyak beruzlah (menyendiri) utk
merenungkanhakikathidupyanglebihbalkdanmenyelanatkanagamanya

dari fith dunia.

Fimaniun:

;±TB©is3:±`cjiijijj~y't{jifeegiv.T+j
Tl

ie}st-T5j3ij©stfrfLi;.+3iiTB6#;[{j>

©'rty#j*TJ'i
" (Dia-lah) Tuhan masyrik dan magrib, tiada Tuhan (yang

berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia
sebagai pelindung. Dan bersabarlah terhadap apa yang
mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang

balk. Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-
orang yang mendustakan itu, orang-oTang yang mempunyai
kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar."

(Qs. AI Muzzammil [73] :9-11)

Untukketigaayatinidibahastigamasalch:

P€rf¢md!:  Firman Allah  SWT,  i+jri.TB egiv.T+i  "/D7.a-/crAJ
rztfrc"  7#crsj/rj.fr  da7®  magrjb."  Beberapa  ulama  di  antaranya  Ibnu



Muhaishan,Mujahid,AbuAmru,IbnuAbilshck,Harsh,danpenduduk
kotaMadinahdankotaMakkah,membacakata+jpadaayatinidengan
menggunakanfrarahafdhammchpadahurufba`(marrfu).Sebagiandari
mereka beralasan bahwa mar/zf 'nya kata  +j  dikarenckan sebagai
mzfbfadr`yangELabamyaadalahkalimat:jlijiJ'j~¥'"7}ndar"Aa»

(yang berhak disembah) melainhan Dia." Sedangkan sehag±a;n ya;n8
lairmyaberalasanbchwamcrgiv'nyakata+jdikarenakansebagaikhabar

dari J%%bf¢da ` yang tidak disebutkan, yaitu d7zamz.r A2fwa fyakni : A2/wa

rabbulmasyriqiwalmaghrib).

Beberapaulanalainnyamembacakata+jdenganmenggunakan
Aardeaf faaswh (rna/.rzfr)33 I , dengan alasan bahwa kata ini adalah si fat

dari kata ra66 yang terdapat pada fiman Allah SWT,  `±+S {=Tf3TB
"Sebwf/ch #ama r#j!a#m"" yang disebutkan pada ayat sebelumnya.

Adapun hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah:
bahwabarangsiapayangtelahmengetahuibahwaAllahadalahTuhandari

segalapenjuru,daripenjurubarathinggapenjufutimur,makapastilahia
akanberserahdirihanyakepada-Nyadanmempergunakanwaktusebaik-
baiknyauntukberibadahkepada-Nya.

SedangkanmaknadarifimanAllahswT,is3:i;£`6"A4afa
¢mbz.//chDz.c7Sebagrz.pe/7.nd«»g."Adalah:JadikanlahAIlchsatu-satunya

tempatuntukberserahdiri,karemDiaadalchYangMahamengurusisegala

sesuatunya.Adapulayangmenafsirkan:JadikanlahAllahsebagaitempat

berlindung,karenaDiaakanmemenuhisegalaancaman-Nya,

3.I  gi'ra`aA  ini juga termasuk gi.ra`ch Jab 'a4 yang  "#/owiafJ.r,  sebagaimana

tercantum dalam 7al gri.614n-IV.ap/r, h.  183 .



jFed#a:' Firman  Allah  SWT,   bJ*'t;t£#TB  "Da#
bersabarlahterhadapapayangmerekaucapkan."Yckri,be;rsab;bar+th
atashinaan,cacian,sikapmeremehkan,atapsegalasesuatuyangbiasanya

membuat sakit hati, dan janganlah kamu panik dan naik pitam akan

perkafaanmerekaituhinggamembuatkamutidaklagimendoakanmereka
denganhal-halyangbaik.

±±{:±i.;::±ti3..Danjauhilahmerekadengancarayang
bar.fr"Yakni,janganlchkanumelakukansesuatuyangmenarikperhatian

merekahinggamerekamengejekapayangkanulakukan,danhindarilah
untukbexpapasandenganmereka.

NanurLinisemuadiperintahkansebelunditunmkannyaperintah
untukmemerangimereka,adapunsetelahkaummuslinindiperintahkan
untukberperangdanmenghukummatisiapasajayangmemerangikaum
muslinin,makaperintahtersebuttelahtergantikan,danayat-ayatyang
memerintahkanuntukmembiarkanorang-orangkafiritutelahdinasafab
olehayat-ayatjihad.PendapatinidisanpaikanolehQatedalidanpara
uhahinnya.

AbuDarda`menambahkan:saatini(sctelalayatunkberiihad
diturunkan), kami selalu menyeringai dan merapatkan gigi-gigi kami
dihadapanmereka,kamijugasengajaberialandantertawadihadapan
mereka, dan hati kami selalu dipergunalcan untuk menunjukkan rasa
kebenciankamiterhadapmerekaataujugauntukmelaknatmereka.

iFc/z.g¢: Firman Allah SWT, ie3fiTB j3i6 "Dan 6J.arha»/aA
Aku  (saja)  bertindak terhadap  orang-orang yang mendustakan
zt#. " Yckni, serahkanlah segala hukuman atas mereka hanya kepada

Alch.



Diriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan pada kisah para

pembesar kaum Quraisy dan para pemimpin kota Malckah yang selalu
mengolok-olokkaunmuslinin.

Sedangkan Muqatil meriwayatkan, ayat ini diturunkan pada
kisah orang-orang yang memberi makanan pada saat perang Badar,
mereka berjumlch sepuluh orang. Seperti yahg telah kami sebutkan

sebelumnyapadatafeirsurahA|Anfro|332.

Ychya bin Salam meriwayatkan; bahwa mereka itu berasal dari

kelompokbaniMughirch.

Sedangsa'idmedwayathap,balvyajuulahyangiadengaradalah
',~\        1(

dun belas orang.
-±==:fil \;i  `.Orang-orang yang  mempunyai  kemewahan..'

Yckni,  orang-orang yang bergelimpangan harta, kemewahan,  dan
kenikmatan, ketika di dunia.

•S^±.:Sj;3C.Danberitangguhlahmerehabarangsebentar."

Yth,sanpaiwrfuajalmereka.

Adapulayangmenafsirkan,sanpaidatangnyaharikiamat.

SedangkanriwayatdariAisyahmenyebutkanbahwaqkhirdari

penangguhanituadalchteriadinyaperangBadar,iamengatakan,"Hanya
memakan waktu yang tidck terlalu lama, setelah diturunkannya ayat ini
teljadilahpeperanganBadar."

332 Surah AI Anfaal ayat 70.



FirmanAI]ah:   , -

©fa,fqii3jjeifi;cthj©i€.jSfof-us:'ul'&!
©¢*esJ€Jsj`g3Jc£7BdE31FTtai33`i3!`
"Karena sesungguhnya pada sisi Kun} ado belenggu-
belenggu yang berat dan neraha yang bernyala-nyala.
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongctrl dan

adzab yang pedih. Pada hart buni dan gunung-gunung
bergoncangan, dan menj adilch gunung-gunung itu

tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan."
(Qs. AI Muzzammi] [73] :12-14)

Untukketigaayatinidibahastigamasalah:

Pcrfuma: Fiman Allah SWT,  lLig Sfei-Li"ul'i! "Kare»a
sesungguhnyapadasisiKamiadabelenggu-belengguyangberatdan
#erafa}Ja#gber#);a/a-#}i¢/a."AIHasan,Mujahid,danulamalairmya
mengatakan:MalmadarikataS&fadalahbelenggu.Bentuktunggaldari
kata ihi adalah »7.#w», yang artinya adalah sesuatu yang mencegah
seseorang untuk dapat bergerak.

Namunadajugayangmengatakanbchwapenyebutan#i.*Jw#

(siksaan)inidikarenakanorangyangmengenakamyaakan)rty#aha/b7.fr7.

(tersiksakarenanyaterbelenggu).

Asy-Sya'bimengatakan:apakahkalianpemahmengirabalwa
belenggu-belengguitudiberikanolehAllahkepadaparapendudukneraka
karena khawatir mereka akan melarikan diri? Sama sekali tidak ! Guna
daribelengguituadalahagarketikamerekainginn}enaikitebingnercka
makamerekaakantergelincirkembalikedasarneraka.



AI Kalbi menafsirkan, bahwa makna dari a/ cz»Acz/ adalah a/

agA/a/ a[eduanya memiliki arti yang sama, yaitu belenggu), namun kata

yang pertama lebih dikenal dan lebih sering dipergunakan.

Laluadajugayangmengatakanbahwaa/-cr#ha/iniadalahsalah
satujenis siksaan yang sangat berat. Penafsiran. ini disanpaikan oleh

Muqatil.

AI  Jauhari meriwayatkan  sebuah hadits Nabi  SAW, yang
TnenyedNIdran,"SesungguhnyaALllahlebihsukaan-nakalalaan-nakal."

Kemudian para sahabat bertanya: "Apakah yang dimak§ud dengan ow-

nakan" Na;hi SA:IV  "eiri]awho; .. "(An-nakal yang pertama  adalah)

seorang lahi-laki yang kuat yang senang melatih kuda (dan an-nahal

yang kedua adalah) seekor kuda yang kuat yang terlatih." Rivayat
inidisampaikanolehAIMawardi333.

AIMawardimelanjutkan:Darimakminilahkenapasebuahikatan
talidisebutdengana7f-»cr#,yaitukarenakekualapiyangdihasilkanoleh

ikatan tersebut. Begitujuga dengan sebutan a/ gfa#//. Semua adzab di

akhirat itu kuat ®erat), agar yang disiksa merasakan beratnya adzab
tersebut. Neraka Jahin adalal neraka yang berisikan api yang menyala-
nyala.

IKcd«¢: Fiman Allah SWT,  lfjqLi±j32± ls g\±j "Da»
makanan yang menyumbat di kerongkongan dan adzab yang pedih."
Yalmi,makananyangtidakdapatditelankaremtersan8kutditenggorokan,
makanantersebuttidakdapatmasukkedalamdantidakpuladapatkeluar
dari sana. Makanan itu adalah darah, nanah, pohon Zaqqum, dan pohon

333L.ih.TlaifsirAIMowardi(61130).



yangberduri.PenafsiraninidisampaikanolehlbnuAbbas.

Pada penafsiran yang lain lbnu Abbas menyebutkan, bahwa
makanantersebutadalahduriyangdimasukkankedalamtenggofckan,
dapduritersebuttidakdapatturundantidakdapatjugadikeluarkan.

Sedan8kanAz-Zajjajmenafsiha,bahwayangdinaksuddengan

:e:a:a=iaad:i:::tuinia:::Tfipih:nAd]:i".;#::o:¥#g#g#,
S3±;.`Merehatiadamemperolehmakananselaindaripohonyang
6erdwrz..''334Sepertipohona/a"Sa/.¢enispohohyangberduri).

Mujahidmenafsirkanbchwayangdimaksudkanadalahpohon
Zaqqum,  sebagaimana  disebutkan  pada  firman Allah  SWT,

*#l '(\±®£±gri S±=i L} ..Sesungguhnya pohon zaqqum itu.
Makanan orang yang banyak berdosa."8.5

Namunmakna-malmadarisemuapenafairaninisamasaja.

Humran bin A'yan meriwayatkan bchwa Nabi SAW pemah
membacafirmanAllahswT,32±lsgLfj®l€3Sfei-q'ul`a|lalu
tiba-tibabeliaujatuhpingsan336.

Sebuah atsar yang diriwayatkan dari Khulaid bin Hasan
menyebutkan,"Padasuatusore,AIHasanyangsedang-bexpuasapemah

berkunjungketempatkani,laluketikasaatnyabelbukaakumembawakan
iamakanan,namuntiba-tibanampakdihadapannyafirmanAllahSWT,

€\=£3@L±3'qst-&.'ti`o}C`KarenasesungguhnyapadasisiKami
adabelenggu-beleingguyangberatdannerakayangbernyala-nyala.

334 (Qs. A| Ghaasyiyah [88]:6).
335(Qs.Ad-Dukhaan[4]:43-44).

336 Riwayat ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam J4mj. 'j4 / Baya# (29/85).



Da#mafa»a»."Laluiaberkata,"Angkatlchmakananmuini."Beberapa

saat kemudian aku membawakan makanan yang lainnya, dan lagi-lagi

finpan Allah tersebut ditampakkan lagi di hadapannya. Lalu ia berkata,
``Angkatlah makanan ini dari hadapanku." Beberapa saat kemudian

kejadianyangsamateriadilagiuntukketigakalinya.Laludiutuslahanak
AIHasanuntukberkousultasikapadaTsabitAIBunani,YazidAdh-Dhibbi,

dan Ychya AI Bakka. Lalu mereka pun segera mendatangi AI Hasap di

tempatkami,danmerekamemutuskanuntuktctapdisanahinggaakhimya

AIHasandapatminumminumanyangterbuatdarigandum.

Kataa/gfa«sAshaA(32i)sendirimaknan-yaadalahaynya/.aa,

yaltusesuntuyangmerintanritenggorokan,entahituberupatulangataupun

yang lainnya. Adapun bentuk jamak dari kata a/ gA"SdsAaA adalah

ghushash.Sedangivankaifaghashashyarl8"e:ng;gunckanharakatfathah
pada huruf gfaaj.# adalah bentuk masfadrmya. Bentuk kata keria dari
kewfa.inialdalah:.antaghashishia,taghashsha,ghaashshin,,ghashshaan,

yakni tersekat. Sedangkan bentuk aghoAasfrf"A« 0; 'z./ r#bcz '7.) maknanya
adalchakumenyebabkandiatersedak.Ungkapana/ma7raj/#ghoarfu*!.#
bz./go"mmaknanyaadalah:rumchitudipenuhiolehparatetamu.

•Be#.gr:FirmanAIlahswT,JcfrBd±31itii}'ig!'"PadrharJ.
bumidangunung-gunungbergoncangan."Yalmi,menggerckkandan
menggetarkanorangrorangyangtinggaldisana.

AdapunmausAeichyakataifr`adalahkarenakatainiberposisi
sebagaikcteranganwaktu(zAanc%,yalmi:mcnekadibelenggudandiadzab

padaharibumidangunungterguncang.

Namun ada juga yang bexpendapat bahwa ma«SA"bnya kata

i3!T adalah dikarenakan tertanggalnya rna/.r#r (Aarahaf fasrch) yang
seharusnya ada pada kata tersebut, yakni : ;7. )/a#m7.. . (di hari).



\ Ada juga  yang `berpendapat  bahwa yang  menyebabkan

7»aurA#bnyakatai3!Tadalahkataj3iS,yakni:biarlahAkuyangakan

menindakorang-orangyangmendustakanitupadaharidimanabumidan

gunngdiguncangkan.
+     'SIS; l=g'\\±±J+s;e3 C`Dan mertyadilah  gunung-gunung itu

tumpukan-tumprkan pasir yang beterbchgan." Ka:fyaL kaanat (51€)

yangbchentuklampaupadaayatinibemalmaJafu"nz/Orangbentuknya
mudharr).

Makna dari kata tfts7 adalah: pasir-pasir yang dikumpulkan.
Sedangkanmaknadarikata`*adalah:sesuatuyangdilalul(diinjak)di
bawah telapak kalci. Makna lain juga disampaikan oleh Adh-Dhahhak
dan AI Kalbi, mereka mengatakan bahwa makna dari a/ mch7./ adalah
sesuatuyangjikadiinjckdengankakimakaiaakantergelincirsendiri
keluardariinjakantersebut,nanunjikadiambilbagianbawahnyamaka
ia akan berhamburan.

IbnuAbbasmenafsirkan,maknadarikata`jljadalah:pasir

yang berhamburan dan beterbangan di udara. Asal kata ini adalah
mahyuul,yakriberfuilfmof'uldarikerfahiltuuhiiluhailan,yan8aatinya

menuangkan atau menaburkan. Kata mch7.z7 yang berasal dari kata

mdy""/ ini sama seperti kata mafr.7./ dari makyzizf/, atau mad7.z.# dari

77!aSrefef#, atau mar 'z.7-# dari 7»a ');ei%#.

DalamhaditsNabiSAWdisebutkan,bahwapadasuatuharipara
sahabatmengeluhkepadaNabiSAWtentangmusimkemaraudannaiknya

hargarhargapadasaatitu,lalubeliaubertanya,

ifo' a;i£T ifade ij{r :ju' c:}irf ci}'u' 9'O:#j ii 'O;£<j#;-,

4J



•`Apakah  kalian  berjual  belt. dengan  ditimbang  atau

ditaburkan   begitu   saja   (hanya   dikira-kira   tanpa
dz./7.7»bamg)?"Merckamenjawab,"Kanihanyamenaburkannya

saj a." Lalu Nabi SAW bersabda, "rz.mba#g/aJi 7#chcr#a# ya#g

kalian perjual belikan,  maka kalian akan  mendapatkan
keberkahan..nan

Adapundihilangkarmyahurufwcr2/darikatamoky2fcf/menjadi

7»chz.I./,adalahkaremsulitsekalimembacahuruftyo`yangmenggunakan

Aarafacrf dfaam7»ch, maka Aarcrha/ tersebut dihilangkan dan diganti

dengan .szffu7z, nanun kirena setelah itu ada dua SzfAzm yang bertemu

makadihilan8kanlchhurufwowtersebut.

Fimanjun:

-3i3!jjri3f-tsfjfeijri'+jij.;±jj~i±I:3f€j
©frSi`iifJ4B/i;f6~uj+4T63F32{j==;©ijij
:~i:±jT©L=±6,'ul-+-i:j=;+-c3!Tfi#®j6;=;':ice

J||

o;3ij±ij'-®+E;3j©¢Yj:2:,:ifj6g€<+3;}p£±:

©,*+ou,!ifi;-ti
"Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu Qlai
oTang kofir Mckkah) seorang RasuL, yang menjadi saksi

337 Im. AI  Bukhari pada pembahasan tentang jual beli,  bab: Anjuran untuk

Menimbang  Makanan.  Hadits  ini juga  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  dalam
sunannya (2/750, hadits nomor 2231). Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam A/
/a7»7-'j4/ IKcrbz.r (3/43), yang diriwayatkan dari Ahmad, AI Bukhari, Ibnu Hibban,
dan ulama lairmya.



terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu)
seorang Rasul kepada Firaun. Maka Firaun mendurhakai
Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.

Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu
jika kamu tetap kafiiir kepada hart yang menjadikan anak-
anak beruban. Langit (pun) menjadi pecah belah pada hart

itu karena Allah. Adalah janji-Nya itu pasti terlaksana.
Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka

barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh
jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya."

(Qs. AI Muzzammil [73]:15-19)

Untuk kelima .ayat ini dibahas empat masalch:

Perf¢"a:    Firman   Allah    SWT,    Sj+j;±j`j-ri3fE!
Ccsesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu faai orang hafir

A4lcr*faA/ £eorang Jtas#/. " Yakni, Nabi Muhammad SAW, yang diutus

kepada kaun Quraisy.
'§±js3±2,d}~{=L3i-C±    "Sebagaimana   Kami    telah

mengutus (dahulu) s e orang Rasul kepada Firaun." Yalmji,Na;hiiM:usaL

AS.

'J}:;fll 'rfi:2, ;i=ii C`Maka  Firaun mendurhahai  Rasul  itu."

Yckni, mendustai ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan tidak mau

menurutiajakannyauntukberiman.

Muqatil mengatakan bahwa kesamaan yang dimiliki oleh Nabi

Musa AS dan Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Musa AS disebutkan

pada ayat ini adalah z"c7enes/i.mar/e (memandang rendah), dimana para

penduduk kota Makkah pada saat itu menganggap remeh Nabi SAW
karena  beliau terlahir  di  antara mereka,  sama  seperti  Firaun yang

menganggapremehNabiMusakarenadilingkupkeluarganyalahi.adiasuh.



DalanAIQur`andisebthn,i+z5l:j€JJ33.]i"BrdorzhaAhamJ.
telah mengasuhmu di antara (kehunga) kami, waktu kanu masih
kanak-kanak."T3&    -

AIMahdawimepganlrm:Adapunpemalraianhunrfal7/hapada
kata]+£Tdiayatyangke-16,karemsebelunnyakatatersebuttelah
disebutkansebelumnya.Kalenaalasaninipulalahndengapapadaawal
sebuah kitab disebutkan Sa/amzf» ahaz.farm namun di akhir kitab yang
disebutkanadalahas-sdha`inarenggunakan`hrmrfa/i/7enzpeda
ka;fa salaam).

deng¢»S:ds¥y¥b;r¥„'±'£jas±¥y"atfai¥£a=::ay::
begitu berat dan keras. Kata ini dapat digunakan untuk sesuatu yang
memilildsifatkekefasan,misahayaadzabyangkerasatauprkulanyang
keras.PenafsiraninidisanpaikanolchlbnuAbbasdanMviahid.

AIAkhfasymenambahhan:dianfara_mahayaadalahsebutan
rna/Aa"»waa6z./,maknanya:hujanyangderasOrakni:lehat).Az-Zajjaj

jugamenyampaikancontohyangsanadanmalma)qugtidakjauhberbeda,
yaituyangberatdankokoh.

Laluadajugayangbeprdapatbahwamakmdarikatawczz7z./
'adalahbinasa,yakniKamiakanmenghukLlmnyadenganhukumanyang

membinasakan.

Apabila kata wabz./ dilekatkan pada air atan tempat, ataupun
keadaanmakamaknanyaadalahtidakhaikunfukdininum,atauditinggali,
atau kondisi yang kurang mengenakkan. Sedangkan makna darn kata

1`  '1  i  ,

z.s/o#bcr/cr(bentukf"dczsz.)adalahs6seorangyangmendapatkanhasilyang

338 (Qs. Asy-Syu'araa` [26] : 18).



buruk.Apabilakatawabf./ataumasfa"bf./dilekathanpadamakananmaka

artinyamakanantersebuttidakenckapalagilezat.

Kata wchf./ juga dapat bemakna tongkat kayti yang besar.
Sedangkanmczefbz./ataumaefbi./aAataujugawabji./artinyaadalahseikat

kayubckar.

Hed«o:FimanAllahswT,6'`ul.+.i:J¥C3!`fi#oj6J£'C235
C± C`Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika
kamu tetap kaf iir kepada hart yang mekyadikan anak-anak beruban."
i
Ayatiniadalchayatteguranatausindiran,maknanyaadalah:bagainana
mungkinkanuakanterselamackandarihukumanapabilakanubersikeras

dengankekafirarmu?

Pada ayat  ini terdapat  fagdz.in  dan fa 'kAz.r,  piediksi yang

dimzLksndkan a.data,h..  haifa  tattaquuna yauman yof 'al  al wildaan

ry«i.ba#z.»facr/crrf"m®againanamungkinkamuakandapatmenchindari
haridinanaanak-anakakanberubanjikakanumasihsajakafir?).Malena
inilahyangmenjadibacaanAbdullahdanAthiyah.

AI Hasan menafsirkan339, makna ayat ini adalah: Shalat yang

manayangdapatmencegahkanudarihukuman?Puasayangmanayang
dapat mencegah kamu dari hukuman? Dan pada ayat ini terdapat kata

yangtidakdisebutkan,yaitukataahab,yalmi:bngainanamungrinkanu
akan terhindar dari adzab hari ini.  .

Qatadahmenegaskan,``DemiAllahakubersumpah,tidakakan
ada seorang pun yang hari ini (di dunia) kaflr kepada Allah akan
terselanatkansedikitpunpadahariitu(diakhirat)."

3.9 tiih. Tiaf isir AI Hasan AI Bashri (2137Z).



Menurutg!.ra`chjumhur,kata{33`padaayatiniedalahmcr/'z//

darikata6Jfj',danbukanketeranganwaktu(zAaroA.Nanunapabila

#o;,¥/¥:(LEk¥a)E¥tt:edbeunt8anmen8fn8kal.mckahata{drTmenjedi
Beberapa  ulama  tafsir  mengatakan,  bahwa  ada y'T/imagcz/

®enghentian bacaan) pada kata fig, dan dengan begitu kata ) (3!'
adalah kata pembuka untuk kalimat yang baru, namun kata C3!l ini
adalahma/'wJm#gcrd#ow(objekyangdidchulukan)darikata#,dan

pelakupadakata:+¥adalchA11ahswT,seakanyangdikatakanpada
ayatiniadalah:Allahakanmenbuatanak-anakmenjadiberubandalam
satuhari.

NamunpenafsiraninidibantaholehlbnuAIAhbari,,iamengatalcan

bahwa penafsiran ini tidak tepat, karena yang membuat anak-anak itu
beruban adalah kata cz/ )/azzm .(hari), karena ketakutarmya yang luar
.biasa.

AIMahdawimencobauntukmenetralisir,iamengatakanbahwa
drfecmr.r(kataganti)padakata:}£i-bisadikatakankembalikepadaAllah

danbisakembalikepadakata€3±'.Keduakemungkirminidapatberbeda

pada posisi si fat, dimana kata £}; bisa diposisikan sebagai-sifat untuk
kata:}ji-namunjikac}ham7.rtersebutdikembalikankepadalafachAllah

maka hal  itu tidak dapat dibenarkan kecuali ada kata yang tidak
disedutkap"isalnya,ka:tafiihi,yakni..yaumanydy'alullahualwildaan

„7.AJ. s);az.ba# (hari dimana Allah membuat anak-anak pada waktu itu
menjadiberuban).

NamunsekalilagipendapatinidibantaholehlbnuAIAhbari,ia

mengatakan:beberapaulamabexpendapatbahwamcrJ¢Jriz/chyakataC3!T

karenaberposisisebagaim¢/'"/darikatafi#,daniniadalahpendapat

yangtidaktepatsamasekali,karenajikakataC3!'dikaitkandengankata



fi#makaakanmemerlukansifat,yakniha/¢rfumbfy¢"mz.#¢anukafir
padahariitu).Laluapabilamerekaberhujjahbahwasifatyangdimaksud
tidakdisebutkan,hanyame#asftcrbkankatasetelahnyasaja,makakami

akanmenjawabhuijahtersebutdengangJ+a`chyangdibacaolehAbdullah,

yaitu: /afac[7/a fcz#t7g"«#a )/cz«7»cr#. . . ®agaimana mungkin kamu akan
dapatmenghindariharidimana...)340.

Menurnt saya (AI Qurthubi): g!.ra `afa Abdullah ini tidak

temasukgz.rz7`crAscrb'flAyangmeffm4;czf!.r,g7.rcz`chinikemungkinanbesar

tercetusatasdasarsebuahpenafsiran.Apabilakatafurfur(fig)diartikan
denganmengingkarimakakataC33'adalahma/'#/yangsangatjelasyang

tidckbutuhsifatapapunataupunmemprediksikansebuahsifatyangtidak
disebutkan.Maknaayatiniadalah:bagainanamungkinkanubertakwa
kapadaAIlchdantrfutkepada-Nyaapabilakanumengin9kariharikianat
danharipembalasan.

KatabJfj'padaayatinidibacaolehAbuAs-SammalQa'nab
menjadifcrffcrg#z#H.(denganmenggunakanfaarahaffacrsr¢fapadahunif

„"„)341.

Adapunmaknadarikata6'a-].Tedalahanak-anakkecfl.Namun
As-Suddi menafsirkan, bahwia yang dimaksud an?k-anak disini adalah

anak-anakdarihasilperzinaan.Laluadajugayangberpendapatbahwa
maksudnyaadalahanak-anakkaummusyrikin.Akantetapimaknayang
lebih umum (yakni anak-anak kecil secara umum) adalah makna yang
lebihbenar.Dimanapadahariituanak-anakkeciltersebutakanberuban,

34° Qira `ah hi tidak terma,suk qira `ah sab 'ah yams mutawatir.
341  g;.rcI`crfe  yang  menggunakan  focrra*¢f  hasraA  pada  huruf ###  ini  termasuk

gi.rc! `crfa sob 'crfe yang m#fowafi.r, sebagaimana tercantum dalam rcrgrz.b 4 #-Ivas)/r,
h.184.

72i



tanpaperubahanpadabentuktubuhmerekayanglain,hariituadalahhari

dimana dikumandangkan, "Wchai Adam, bangunlch! Pisahkanlah para

bendudukneraka(darikeluargadanketunmanmu)."Sepertiyangtelah
kanijelaskanpadaawalpembahasantafsirsurahAIHajj342.

AIQusyairimenafsirkanbahwaparapenduduksurgapaal?saat

ituberbedakeadaannya,merekadiinbahbentukdankondisimerehapesuni
dengankehindakAIlch.

Adajugayangmenafsirkan:inihanyalahcontohdarisalahsatu

perumpamaansaja,untukmenggambarkankedahsyatanhariitu.Adapun
penyebutananck-anakkeeilituadalahkiasansaja,karenatidakadaanak-
apak kecil di hari kianat nanti. Maknanya .adalch bahwa kewibawaan
hariitumemberikankesankalausajaadaanakkecildisanamakarambirfuya

itu akan dipenuhi dengan uban karena ketakutan. Diriwayatkan bahwa

padahariituadalahharidimanasemuaorangpanikdanketakutan,yaitu
harisebelumditiupkannyasan9kakalauntukpertamakali.WZz//ahaa'/am.

Az-Zanckhsyariberkata,"Akupemahmembacabeberapabuku

yangmenyebutkanbahwapadahariituseseorangyangmemilikirambut
indalyangberwarnahitamsepertibulu-buluyangdimilikiolehburung

gagckhitam,tiba-tibaberubahmenjadiputihsemua,bahkanjanggutnya
punberwamaputih.Akupemahbeminpitentangharikianat,surga,dan
neraka.Akumelihatorang-orangdiseretdenganrantaiinermjuneraka,
dansiapasajayangketakutanmelihathalrfumakaakanterlihatsepertirfu

tyhiberuban)."

jKcfl.gfl[:  Fiman Allah SWT,  rtyfai£ :-l|£JT  "£o#gjf /p##J

342 Surah AI Hajj ayat I .



melyadipecahbelahpadahariitukarenaAllah."Yakin,pahaha;rirty

langit saja texpecah belah karena ketakutan. Kata +3 pada ayat ini
bemakna /z.A7., yakni / dza/z.fa/ )Ja«m  ®ada hari itu).  Ini adalah

penafriranyangpalingbaikuntukayatini.

Dikatakan,bahwayangmembuatlangitituterpecchbelahadalah
karena beratrya beban yang dimiliki oleh keagungan hari itu dan rasa
takutnyaakankenyataanteriadinyahariitu,sepertiyangdisebutkanpada

fimanAIlahswT,j3iFTBp`jLuTj€rfe'"Kz.ama"+"amafberatbag7.
E2

langit dan di bumi."3.3

Adajugayangbexpendapatbahwahurufjarrqurufba`)pada
kata+3bemakna/ch#,yakni/jckaa/ifeaaJ)Ja#mQcarena,haritersebut).

Seperti  pada  ungkapan /cr 'a/f#  tadza  bj  fawrmafr.*a  (dengan
menggunakan huruf bcr `) dan boleh juga/cr 'aJfw fadzcr Jr. fa#rmafr.facz

(denganmenggunakanhuruf/ow),karenamemanghurufba`(bz.),hunf
/am (./i.), dan kata,z., sangat dekat maknanya untuk hal-hal seperti ini.

seperti juga pada fman Allah SWT, 3rty.T43?, kej.tis'J.Ta'6
C` Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hart kiamat."34`

Dinana huruf ham pada kata 43?, disini bemaknafi.

Ada juga yang bexpendapat, bahwa dHamJ.r pada kata  cJ±;

kembalikepadakatac7/our,yalmi:langitituterpecahbelaholehsesuatu

yang sama dengan sesuatu yang membuat anak-anak kecil menjadi
beruban.

Ada juga yang berpendapat, bahwa dfrcrmir tersebut kembali

kepadalafachAllah,yakni:langitrfuterpecahdenganperintahAllah.

343(Qs.A|A'raaf[7]:187).

344 (Qs. A| Anbiyaa`  [21 ] :47).

J7+



AbuAmnibinAIAla`mengatakanbahwaayatinimenyebutkan

kata m##/affoz.r, padahal kata as-samoa bentuknya adalah "w `cr##ats,

yang seharusnya digunakan adalah mci#/affa!.rare, namun 4s-samcla ini
adalch bentuk kiasan dari atap, seperti dikatakan: frcrodza s¢m¢a `w a/

bc».f(iniadalahlangit-langitrumah),dimanayangdigunakandisiniqdalah

faaadzo    bukan    faaczdzz.far..    Dalam    AI    Qur`an    disebutkan:'J§``V:n

ck;:±\:i: '.-(::rii\ir±3 CCDan Kami mertyadikan langit  itu  sebdgai
atap yang terpelihara."SIS

BerbedadenganpendapatyangdisampaikanolehAIFarra`,ia

mengatakan346 bahwa kata as-samoa ` itu dapat dipergunakan dalam

bentuk mzf `o#»czts (female) dan dapat juga digunakan dalam bentuk

mwdzaifer(riaskulin).

Sedangkan Abu Ali bexpendapat, bahwa bentuk kalimat as-
samaa `  munfathir  it" sama, seperfu ±stiLlaLh al jaraad al-muntasyar

(belalang  yang  beterbangan),  atau  istilah as);-s};cr/.ar  crJ  crkfodfear

(pepohonan yang hijau),  atau juga  seperti  istilah #akfrJ mw#gcr 'i.r

(kurma yang berjatuhan) yarig disebutkan`pada firman Allah SWT,

rii ji'j)±ifl.+S  `Cseakan-akan  mereka  pokok kurma yang
tumbang:»34i

PadapenafsiranlainnyaAbuAlimengatakan:malmadarikalinat

as-samaa ` munf athir a.dalah as-samaa ` dzdatu inf ithaar (\angj\t yaing

memilikipecahan-pecahin),sepertihalnyaistilahz.mra`ch7M«nzft7.'(wanita

menyusui)yangmaknanyaadalahwanitayangmemilikiseoranganakyang

masihmenyusu.Kata-kataitudisebutkansebagaipenyesuaiansaja.

345 (Qs. A|-Anbiyaa`  [21]:32).

346 Lih. Ma 'a#[. .4 / gz/r `cr# (3/199) .

347 (Qs. AI Qamar [54]:20).



FimanAllchSWTselanjutnya,`¥j:i;,:i;jag"4drJdy.a#jJ.-
Jvyajf#pasfr.fer/afucr#cr."Yckni,semuajanjitentangharikiamat,hari

perhitungan,danharibalasan,adalahbenar,pastiteriadi,dantidckada
keraguan.

Muqatilmenafsirkan,maknadarifimaniniadalah:janjiAllah
bahwalaakanmemenangkanagama-Nyainiterhadapagana-aganayang
lainadalahbenaradanyadanakanterbukti.

IKeemprftFimanAIlahSWT,iJ±ij'ijE;i4``Ses"#ggrAnyd
I.#J.adaJaASwaf#perJ.#g¢f¢#."Mcksudnyaadalahsurchini,atauayat-

ayatyangadadisurahini,adalahnasehatdanperingatan.

Adajugayangberpendapatbahwayangdimaksudolehayatini
adalahseluruhayat-ayatdidalanAIQur`an,karenaseluruhisiAIQur`an
itu seperti layalmya satu surah saja.

'*a£66l,S±1'.-iio=S    C.Maka     barangsiapa    yang

menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya)
gepcrda  rwfta##}Ja."  Yakni,  barangsiapa yang  ingin beriman dan
mempergunakanAIQur`ansebagaijalanuntukmenujuTulannya,menuju

rahmat-Nya,menujuridha-Nya.0lehkarenaitu,niatkanlahdidalanhati
dan tanamkanlah keinginan itu, maka ia akan mencapai tujuan yang
diinginkannya,karenaAIQur`anadalahhujjahterkuatdanbuktiyang

palingnyata.

Beberapa ulama belpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh
denganayatyangmemerintahkanuntukberiihad.Begitupuladenganayat

yanghampirsanapadasuraha/mciddatsfLH.r,yaitufimanAllahSWT,
'®':£i'.-& c;i  .CMaka  barangsiapa  menghendaki,  niscaya  dia



mengambil pelajaran daripadanya (AI Qur`an)."348

NamunpendapatinidibantcholehAts-Tsa'labi,iamengatakan

bahwapendapatyanglebihdiunggulkanadalchpendapatyangmengatakan

bahwa ayat-ayat ini tidak di-72as'ckfr oleh ayat manapun.

a;I

FirmanAun:

'ffij,'i±.a+jtEfT#&c#Lffi;i`Off;I:;;€JJ€63¢+

j`®f+;;&jl;;lT5JjTj,ii;'&Tj€`±i=::,,.,tldT6;'iij,~|fj

Of#69i;3i.7;€rfe'[iufj`c±#+ct:p#
Y

y9'Okeffit&,foigiv]':f£'.;`i±-;j='03±yE'fejfe'ti,;;i`cSTjg:j6,13+ij&L,£i;jSiTj]=j

I;j€iz:;faj'&Ti}£jfj:#}Tij:I;j'6jl2jT.ij:jib
t=

fjifpe,fjii;ij:$7i+f,:9¥#;;,£+±€¥ij:,i±:

©*j3jj£'fiT3!`fitijjifeTjE
" Sesungguhnya Tuhanmu mengctahui bahwasanya kamu

berdiri (sembahyang) kurang dart duo pertiga malam, atou
seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula)
segolongan dari orang-orang yar.g bersana kamu. Dan

Allah menetapkan ukuran malam dan slang. Allah
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia

348 (Qs. A| Muddatstsir [74] :55).



memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa
yang mudah (bagimu) dart AI Qur`an. Dia mengetahui

bahwa akan ado di antara kamu orang-orang yang sakit dan
orang-oroLng yahg berjalan di muka bumi mencari sebagian

karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang
berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah

q}agimu) dart AI Qur` an dan dirikanlah sembahyang,
tunatkanlch zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah
pinjaman yang balk. Dan kebaikan apa saja yang kamu

perbuat untuk dirimu niscaya kamu m`empeToleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling balk dan yang

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kep_a?a
ALllah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mcha

Pe»jJajJo»g. " (Qs. AI Muzzammil [73] :20)

Untukayatinidibahastigabelasmasalah:

Perf¢"a:FimanAllahswT,#c¢3~3ff£'aff;fa;dr`66!
£l= fe,Jli63.i£;,-63.'1ffs jiiaj j:3i     "Ses%ngg%fonya     r#fra#m%
mengetahai bahwasanya kamu berdiri (sembakyaned kurang dart dua

pertiga  malam,  atau  seperdua  malam  atau  sepertiganya  dan
(demikian pula) segolongan dart orang-orang yang bersama kamu."
Ayat ini adalah penafsiran atau penjelasan atas firman Allah SWT,

3ife.jj3f©';L±;'d3dai7?f=+i;i,©i±S¢jffrj"Ba»gr»/aft/"»f«t
semiakydng) di malam 'hari, kecuali sedihit (daripadanya).  praitu)

seperdranya atau kurangilah dari seperdua itu sedihit. Atau lebih

darl.Sepe/Jwaltw."(Qs.AIMuzzammil[73]:24).Sepertiyangtelahkani

jelaskansebel-ya.
Sepertiyangtelahkamisebutkanpula,bchwaayatiniadalah

ayatyangme-#crscrkfa(menghapus)kewajibanshalatmalan.

Maknadarikataij£3'padaayatiniadalahmendirikanshalat.



Sedangkanmaknadarikatab=jfadalahlebihsedikitQourangdari).

Beberapaulamamembacakataj§denganmenggunakanswha#

pada huruf /am (baca: ts"/tsar.)349. Para ulana itu di antara lain adalah
IbnuAs-Sanaiqa`,AbuHaiwah,danHisyam,yangdiriwayatkandari

penduduknegeriSyam.Merekajugamembacakataj'Lfa:i,dankata,';as
denganma/.rmr(yaknimenggunakanAaraha/harrchpadahuruf/¢`dan

trm]£tsa`lnishfihidantsulutsihiifs°.

97.ra `ch ini pula yang dibaca oleh kebanyakan para ulana,
karenakeduakatatersebutterhubungdengankataj£..Maknanya:kanu
mendirikanshalatkurangdariduapertigamalan,bahkankurangdari
setengchdansepertiganya.

gz.ra`chinilaliyangdiunggulkanolehAbuubaiddanAbuHatim,
karenapadafirmanAllahswTselanjuthyadisebutkan,'®;±d`®f;}a
"Allah mengetahui bahwa kamu sekali-hali tidak dapat menentukan

bards-bafas wa*fei-wakfq  i.fw. " Bagaimana mungkin mereka dapat

melakukanshalatsetengahatansepertigamalansedangkanmerekatidak
mengetahuibatas-batasnya.

Sedangkan yang dibaca oleh lbnu Katsir dan para penduduk
Kufchadalahmenggunalkan#ashabfyalmimenggunakanharafa//Hfhafa

padahuruf/c7`danhuruftscr`/#r.sfr/¢fawdants#/wtschw),karenakedua
katainiterhubungdengankatab=jf.Maknanya:kanumendirikanshalat
kurangdaridunpertigamalam,yangkamudirikanhanyalahsetengchdan

sepertigamalansaja.

349 g!.rcr `czA  dengan menggunakan sz(*w#  pada huruf /arm  ini termasuk gJ.rcl `aA

Jc}b 'crA yang m#/awcrfI.r, sebagaimana tercantum dalam j4/ J7#a ' (2/796)
350  Qira`ah  ini  juga  termasuk  gl.ra`aft  sad 'aA  yang  J#g/fawafJ.r,  sebagaimana

tercantum dalani rcrgri.b i4#-Ivas}Jr, h. 184.



AIFarra`menanggapibahwagz+cr`chyangteralchirinilahyang

terlihatlebihbenar,karenayangdikatakandiawaladalahkurangdaridun

pertiga,olehkarenaitusetelahnyadisebutkanpenjelasandarikekunngan
tersebut, bukan lebih sedikit lagi.

AIQusyalrimengatakanbahwajikamenilikgz.ra`chini,adatiga

kemungkirmmaknanya:

1.            Mereka melakukan shalat di separuh dan sapertiga walrfui malam,

lalu mereka menanbahkan sedikit dari waktu-waktu tersebut
karenakhawatirmerekahanyamelakukannyakurangdariitu,
dan  pada  penambahan tersebut  artinya  mereka  telah
melakukannyadengantepat,karenamerekamerasasangatberat
untck melaloukan shalat di dua pertiga waktu malam mereka,
olehkarenarfumerekatidakmelakukamya,danmenguranginya
sedikit.

Sebenamyayangdiperintahkankepadamerekaadalahuntuk
melak`hanshalatsepanhdariwaktumalammeneka,lalumereka
diberikeringananuntukmenguranginyadandipefoolehkanjuga
untukmenanbahkannya,olehkarenaitumerekamenanbahkan
sedikitdarisepanhwaktumalanituhinggadekatdengandun

pertigamalan,danyangterbiasamelakukanshalatsapertigadari
waktumalammerekamenambahkansedikithinggadekatdengan

separuhvrfumalan.

Adatigawaktuyangbolehmerekapilih,separuhwalchimalam
mereka,ataumenguranginyasedikithinggasepertigamalaniatau

melebihkannyasedikithinggaduapertigamalan.

Yang pasti, dari ketiga kemungkinan ini di antara mereka ada

yang melakukannya dan ada pula yang tidak melakukarmya, hingga
akhinyakewajibanitudihapus.



Ada juga  satu kalangan yang menyebutkan`,  bahwa yang

diwaj ibkan atas mereka sebenamya adalah sepertiga malam saja, naniun

darisepertigaitumerekamasihmenguranginya.

Namun pendapat ini hanya berdasarkan atas opini mereka saj a,
tanpadidasariolehhujjahdandalilyangbenar.

IFed#a: Firman Allah SWT, jSTB J=frj,ii;fiTB "Da# i4/ha¢
memefapAow «hara77 rna/c7m don Sz.ang. " Yckni, Allah SWT mengetahui

kadar siang  dan malam  secara hakikat,  sedangkan manusia hanya
mengetahuinyadenganberijtihaddanmenelitidengansungguh-sungguh,

walaupuntetapsajatidaksecarahakikatdanmasihbisadimasukidengan

kesalin.
'.)± J ®`\:P .CAllah mengetahui bahwa kamu sekali-kali

tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu it,u." Yalmii,kerhi+an
tidak mungkin mampu mengetahui hakikat siang dan malam yang
sebenamyadanmelakukanapayangtelahdiperintahkankepadakalian.

Adajugayangberpendapatbahwamalmadarifindaniniadalah:
kalian tidak akan manpu untuk menegaklcan shalat malan dengan
sebenanya.

Namunmaknayangpertamalebihtepat,karenashalatmalam
tidak pemah diwaj ibkan untuk dilakukan secara penuh (seluruh waktu
malan).

Muqatildanulamalainnyameriwayatkan,setelahditunmkannya
fimanAllahswT,#>..j3f®';L±S'dy;afiT?f#ii=2®S±;¢jffrj
``Bangun;ah  (untuk se;bafrya;g)  di-mal;in hari,-kec;al; sedikit

(daripadanya).  praitu) seperduanya atau kurangilah dart seperdua
itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu." Hal ±ri dirasak&nberat olch



kaunmusliminpadasaatitu,karenamerekatidakmengetahuiwalthiyang

tepat seberapa lamakah separuh malan itu, dan seberapa lamakah
seperempatmalalnitu?Lalukarenamerekakhawatirmelakukankesalahan,

merekamenambahkanwalctushalatmerekahinggamembuatkaki-kaki
merekamembengkakdanwajahmerekaterlihatpucatpasi.Kemudian
Anchmenurunkanralmat-Nyadanmeringankanbebantersebutdengan
menurunkan fiman-Nya:  :;i d`of;}; "AJJafr mengefafr%I. bafrwo
kamu sekali-kali tidak dapat menentwkan batas-batas waktu-waktu

itu.»

Katac)fpadaayatinifl#]#wkfaojor¢/crfoyangmaksudnyaadalah

am»atsczgz./czfe,yakni:cr/I.mcza#77czfum...artinya:Allahmengetahuibahwa

kaliantidakakanmampuuntukmenentukamyasecarapasti,danapabila
kaliantanbahkanmakaituakanlebihmenberatkan,nanunapabilakalian
kurangimakaituakanmenanbahbebanpsiko|ogi.

Adajugayangbe]pendapat,bahwamaknadarifimaniriadalah:

Allahmenciptakansiangdanmalandengankadamyamasing-masing,
sepertiyangterdapatpadafirmanAIlalswT,&,Ai:'.:6&23:,Ci`J±#j
``Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu,  dan Dia Ouga) telah

menetaphan uharan-ukurannya dengan serapi-rapinya..'35\

NanundalilinidibantaholehlbnuAIArabi,iamengatakan352:

ukuranpenciptaantidakadahubungannyadengansuatuhukum,nanun

yang terkait dengannya adalch tugas-tugas  dan pembebanan yang
diberikanmenurutkehendakAllah.

jHefl.gfl!: Fimari Allah SWT, ;a; +uj "A4afa Dj.a mem6erz.

351 (Qs. AI Furqaan [25]:2).

3S2 Lih. j4feAam .4/ gwr `a# (4/1881 ).



fer].#gr#a#keprdr"#."Yakni,Allahkembalimemberikanampunan.
Fimanirimenunjukkanbahwadiantarakaunmusliminpadasaatinada

yangtidakmelakckansebagianshalatmalanyangtelahdiwajibkanatas
mereka.

Adajugayangberpendapatbahwamalmadarifimaniniadalah:
AI]almengampunikalianatasshalatmalanyapgdiwajibkankqudakalian

tyaknimen8hapuskankewajibanitu)apabilakaliantidakmanpuutck
melaluldmpr

Makna awal dari kata taubat (+g) sendiri adalah kembali,
sepertiyangtelchdijelaskansebelumnya.0lehkarenait`Lmaknadari
hafainidisiriedalaldikinbalikandarisesuattiyangmenberatkankquda
sesurfuyanglebihringan,darisesuatuyangmenyulitkankapadasesuatu

ynglebihmudah.Karenaperintahatasmerehaadalahuntckmelakukan
shalat malan sekaligus memperhatikan walmi dengan cara beruscha
mengckunprsenaksimalmungkin,makabckanhanyakewajibannyasaja

yangdiringankannanunjugausahauntukmengrfuwanmya.

ireeapaftFimanAllahswT,gl:;3f63j±'eb:j6"Kae»a
itu bacalah apa yang mudch ¢agiwiu) dari AI  Qur`an." Aha dria

pendapatdariparaulanamengenaimalmadarikatagf.ra`chpadaayat
ini353,yangpertanamengatakanbahwayangdinaksudkanadalahbenar-
benarbacaanAIQur`an,yaknibacalchbeberapaayatAIQur`anyang
kaliananggapmudahketikakalianmelakckanchalatmalan.

As-Suddimemberikanbatasanayattersebuthinggaseratusayat.

BeritujugayangdisanpaikanolehAIHasan,iamenanbahkan:barangsiapa

35. Kedua pendapat ini disebutkan dalam  ra/sl.r i4/ "owardl. (6/132), dan juga

kitab,4fafam,4/gwr`ankarya.IbnuAl`Arabi(4/188l).



yangmembacaseratusayatpadasetiapmalammakaiatidakakandihujjah
oleh AI Qur`an di hari kiamat nanti354.  Ka'ab juga menanbahkan:

barangsiapayangmembacaseratusayatpadasetiapmalanmakaiatelah
tertulis sebagai gcro#7tz.#. Sedangkan Sa' id bexpendapat bahwa batasan

minimumdari bacaan tersebut adalah lima puluh ayat.   `

Menurutsaya(A]Qurthut.i):Penanbahanyangdiundrkan
olehKa'ablebihtepat,karenaNabiSAWpemahbersabda,

aj.i ajT+ ij ;;3 .apth.I dy °lTj<; H' ,cJll ;i+; fj a
S,,,

.:,.,Efaoi :r. tT+ -4.,i Ljjt ij :;3 .iriio` :, ~i+r
S         ,,,,,,

• ``Barangriapa yang membaca sepuluh ayah, maha ia tidak

akan ditulis sebagai seorang yang lalai. Barangiviapa yang
`    A   membaca seratus ayat, maka ia akan ditulis s;ebagai qaanitin

i.  (Qrang-orang yang taat). Dan barangsiapa yang mexpbaca
`seribu ayat; maha ia akan ditulis sebagai muqanthirin355."

HR. Abu Daud ath-Thayalisi dalam kitab musnadnya, yang
diriwayatkan dari Abdullah bin Amru. Dan hadits ini secara
l;ngk'ap t6lah kami sebutkan pada kata pengantir kitab ini.
VIaihaindu[illah.

Adapunpendapa:tyangkeduamengatakanbahwamalmagI.ra`ch

pada firman Allah SWT, 'J};£§' I; b:j`6 "d4crfa bacaJch apr }la#g
in"drfr¢agz.in"/drrf.J4/gzfr`az7."adalahshalat,yahi:shalariahapa

3S4 HTh. I:aifsir AI Hasan AI Bashri (21371) .
355 Yakni ia akan diberikan pahala satu qinthar, dan sebagaimana disebutkan di

dalam hadits bahwa satu qinthar itu setara dengan seribu dua ratus uqiyah,-dan
satu uqiyah itu lebih balk daripada apa yang qda di antara langit dan bumi.. Lib. 4»-
Nihayah(41113).

[s,-:,::,--...,,..-.::.-:,11:,i.:IIll



yang dianggap mudah bagimu.  Karena memang terkadang  shalat
disebutkan dengan kata Qur`an,  seperti pada firman Allah  SWT,

±1ffi\'oX..is`.Dan(dirikanlahpulashalat)Shubuh."356

IbnuAldrabimengatckan357,bahwapendapatyangkedunlah

yanglebihtepat,karemmaknashalatuntukayatinilebihmengena.

Menumtsaya(AIQurthubi):Pendapatpertanalchyanglebih
tepat,karenamalmaituadalchmaknachahirdarikatatersebut,sedan8kan

maknayangdisanpaikanolehpendapatkedunadalahmaknakiasan,yaitu

menyebutkannamasesuatudengansatubagianyangadadidalamnya

(menyebutkannanashalatdengang7'ra`chkarenagjra`chtemasuksalah
satuyangdilakukanketikashalat).

iFe/I.mar: Beberapa ulana berpendapat, bahwa firman Allah
SIVT,'*±±C.\)'.'5jHC`Mahabacalahapayangmndah¢agirm)dart
4/g"r`a#."hitelahmermsathkewajibanshalatseparuhwaktumalan,
kurangdariseparuhnya,ataulebihdariseparuhwaktumalan.

FimanAIlahswTinijngamemilikidunkemungkinanmakna:

Menetapkankewajibanyangkedua®engganti),karenaayatini
telahmenchilangkankewajibanyanglainnya.

Menjadi kewajiban yang di#asatti dengan kewajiban yang
lairmyasepertiiamermnd*kewajibansebelumnya,karenapada
fimanAllahyanglaindisebutkan:`±lJ``al3b'rtyii¢£fr6±j
r'>;:;Cli:1J±blJ±:i;®`l'[;±``Danpadasebagianmalamhari
bersembahyang tahof udlah  kamu  sebagai  suatu  ibadah

356 (Qs.A| Israa`  [17]:78).

357Lih..4Afam,4/gctr`a#(4/1881).



tambahan bagimu ; Mudah-mudahan Tuhan-mu menganghat
kc7m«fefempaf)/¢ngferpay.I..''358Ayatinimenunjukkanbahwa

perintah tahajjud disini bukanlah perintah tahajjud yang
diwajibkan.padaayatsebelumnyatyangmudah).

Imam Asy-Syafi ' i mengatakan bahwa untuk kedua makna ini
hams dicari dalil dari sunah, dan kami menemukan di dalam hadits
RasulullahsAwbahwashalatyangdiwajibkanhanyalahshalatyanglina
waktusaja.

jFec»am: AI Qusyairi Abu Nashr mengatakan: Yang lebih

diunggulkanolehparaulamaadalahbchwakewajibanshalatmalamitu
telah di«crsczAfo untuk selun]h umat, namun tetap waj ah bagi diri Nabi

SAW seorang.

Akantetapisegelintirulamamasihmewajibkanshalatmalamini

untuk umat Nabi SAW, karena hukum #aLsafl hanya meringankan
kadamyasaja,sedangkankewajibarmyatetap,sepertihalnyakewajiban
menyembelihkurbanpadafirmanAllahswT,8jTJ'j5;£j"!€fi3'cr:i
cf-rful:Sj;;±:\in:ic.Makabagisiapayangingirimeng!:rjaka;`umrah

E2

sebelum hot i (di dalam bulan hot i) , (wofiblah i-a menyembelih) kurban

}7cz#g mefc7cr¢ dz.drpaf. "359 Shalat malam hukumnya tetap wajib seperti
tetapny`a kewaiiban menyembelih kurban, namun kadar kewaj iban itu
diserahkankepadakaummuslininyangmenegakkannya.

Pendapatinipulalahyangdiikutiolehbeberapakelompokkaum

muslininmerekamengatckanbahwikewdyibans'halatmalamitumasih
adawalaupunjumlahnyatidakterlalubanyaksepertidulu.Merekaadalch

358 (Qs. A| Israa`  [17|79).

359(Qs.A|Baqarah[2]:196).



parapengikutmadzhabAIHasan.

Berbeda halnya  dengan madzhab Asy-Syafi'i,  mereka
berpendapatbahwashalatmalantelahdirm«k*secarakeseluruhan,oleh
karenaitutidakadalagiyangnananyakewajibanuntukshalatmalam.
KewajibanituhanyadikhususkanbagidiriNabisAWsaja,danjumlahnya

puntergantungdengankeinginanyasendiri.

Lalu,apabilatelchdinyatakanbahwashalatmalamifubukanlch
suatu kewajiban, maka  firman Allah  SWT yang menyebutkan,
'Jie;£§`L;iD:j`6maknanyaadalah:dirikanlahchalatmalanjikaitumudah

bagimu,danshalatlchapabilakanuinenchendakinyaCraknihukumnya
ul).

Beberapa ulama yang belpendapat bahwa kewajiban itu
dirmflthsecarakeseluruhanjugamemufustranbinwahukunshalatmalan
bagidiriNabisAwjugahanyadisunnahkansaja,danfimanAllchyang
menyebutkan:€Aj`€j3b'kata#qc7z7#padaayatinibenar-benarbemakna
J€crgivcrA tyakni: sebagai ibadah sunah bagimu). `

Sedangkanbeberapaulanalainyangbelpendapatbchwapada
awalnya yang di#¢£ckfr adalah kadar dari shalat malannya saj a, tidak
kewajiban shalat malamnya secara keseLuruhan, namun setelah itu

kewaj iban tersebut di#asckfa j uga, akan tetapi melalui ayat-ayat yang
menjelaskanwaktu-walchishalatfardhu,seperti'misalnyafirmanAllah
SWT,  cririSj'S'-®S:allS  CCDirikanlah  shalat  ?ari  sesudah
mataha;itergelincir."36°]nga±rmnA11alhs:Wrr,±±±'orsrf{±±:1
'o±+i'c)g'} ..Maha bertasbihl,ah kepada AIlah (dirikanlah shalat)

di waktu kamu be;ada di petang hari  dan waktu karm berada di

36o (Qs. A| Israa`  [17]:78).



Waktu Shubuh."36\

JugadariketeranganhaditsNabiSAWyangmenyebutkanbahwa

tanbahan-tanbahan ibadah shalat lairmya selain shalat yang lima waktu
adalah fc7fAai4";„ j (ibadah sunah).

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa dengan adanya

firman Allah  SWT,  £lj`€rfeb' rty i={:5 g:JdT63j  "Do# pada sebagi.cr#

maham hari ber:embahyang tahdyudlah hamu sebagai suatu ibadah

fam6aAa#  bagz.in"."362  Maka kewajiban  shalat  malam  bagi  kaum

muslimin secara keseluruhan, termasuk di dalamnya Nabi SAW, telch

di#asa*A. Sana seperti ketika pertama kali shalat malam diwajibkan,
walaupunlafazhnyahanyaditujukankapadaNabisAwnanunmaknanya
mencakup seluruh kaum muslimin, yaitu pada fiman Allah SWT,

SS}®':}3]3=H Sfe  C.Hai  orang yang  berselimut  (Muhammad).
• Bangunlah (untuk sembakyang) di malam hari."

Lalusebuahriwayatjugamenychutkan,bchwakewajibanshalat
malamituberlangsunghinggaNabiSAWdankaummusliminberhijrah,
dan setelah mereka menetap di kota Madinah lah kewajiban tersebut
di7fasath.DalilnyaadalahfimanAllahSWTpadaayatini,

`fi^jft,,'oisjpftJS::]i;fi'o,I:fro.',`:ip.;,±=±,'o3::-i)';p

STg*j3fr'a#,:i
C`bi'hmengetahuibahwaahanadadiantarakamuorang-orangyang

sakit dan orang-orang yang beijalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah;  dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di

36l(Qs.Ar-Ruun[30]:17).
362 (Qs. A| Israa`  [ 17] :79).



/.a/a#j4J/ch."Karena,kewajibanbejihrdituditetapkandikotaMadinah,
sedangkanpenjelasanmengenalwaktu-waktushalatberlangsungdikota
Makkah.0lehkarenaifu,penghapusankewajibanshalatinalanitulebih
tepat oleh firman Allah SWT, cof€rfelr i33 i;i:; P`T6±<j "Do# pcrao
sebagianmalamharibersembakyangtahajudichkanusebdgaisuatu
ibadah tambahan .bagimu.'?

I  Begitujuga riwayat yang disampaikan dari Ibnu Abbas, yang

mengatakanbahvia+setelahRasulullahSAWsainpaidikotaMndinah,
kewaj iban shalat malain `resmi diriaschh 'secara keseluruhan dengan
di#asaAAnya fiman Allah SWT,  ¢jfr¢ c„ i.i i,±'Off;fa±'dr`e 3j
iJ;='c*Sf;-*Fts3rfe3.'Liirti..SeiungguhnyaTuhanmumengetahai
b,qhwasdrnya kamu berdiri  (semRahyang) kurqrig dart duo pertiga
;alam,atqusep,erdrqmalapqf.ousepertigdxpdan(demihianpula)
segolon,gan dart prang=orangyqulg bersari`a qumu.'?

.\!

•  Hefty.ziA:FimanAuahswT,       `      +`
I     ,-`    `.    ._    ,\,     I.-:   I,     ,I,+` fi^ j;ii,ct 'oj;±¢ffi if e;ii'o3`+tt.']` `S-; 3rty 'o±:: J^ '#

_

¢fJ±j6j5±JaB£,:j
"Dia mengetahui bahoa akan a,4a di quitqua hamu orang-orang yang

sakit dan orang-orang yang bejjalan di muka bumi mencari sebagian
'harunia Allah; -dan o;chg-brang yang lain lagi yang berperang di

ja/a#4JJch."PadafroanipiAllchmenjelaskantentangsebabperinganant

kewajibanshalatmalap,,diantaranyayaitukarenamanusiaterkadang
terserangsakithinggashalatmalamakansangatmemberatkanmereka,
danmerekajugackanme,rasaberathatiuntukmeninggalkapkewajiban
tersebut.Jugaparamusafiryangmengadakanperjalananniaganya,dimana



merckaterkadangkelelahanataujugadihimpitolehwaktu,hinggamereka

tidak mampu untuk melaksanakan shalat malan. Begitu juga halnya
denganparamujahidinyangbexperangdijalanAllah.0lehkarenaitu,
Allah meringankan bagi seluruh kaum muslimin untuk kemaslahatan
mereka-merekayangdisebutlcanatanpunyanglainnya.

Adapun kata of pada fiman ini sana seperti kata ®f yang
disebutkan  sebelumnya, yakni  a» mw*AaJj7al/ah yang maksudnya
adalch a»#a tsag7./ch, prediksi makna yang dimaksud adalal: a/I.rna
4»»aAef sa)Jafuzf#«,  artinya: Allah mengetahui  bahwasanya akan

ada....

iKedchpow:PadaayatiniAllahswTmenyaniahandenjatyang
dindlikiolehparamujahidindanderajatormgrorangyangmencarinafl[ch
untuk dirinya dan, keh]arganya, begitu juga dengan keutanaan dan
kehajikanyangdimilikiolchkequanya.Halinimemrtydckanbalwhmengais

rezeki itu setara dengan beljihad, karena keduanya disebutkan secara
beriringan

Dalamsebuahriwayat,darilbrahim,dariAlqanah,disebutkan,
bahwaRasulullalSAWpemahbersabda,

Jij!Jt,i.GG£+;*CrJG
•£lchl 'al`P &i ire L'; ®.Sd

•`Tiiidak seorang pun yang mencari makanan (na!f hah) dart

satu negeri ke negeri lainnya,  lalu ia metyualnya dengan
hargayangsesuai,kecualikedrdrkannyadisisiAllchseperti
kedudukan orang-orang yang syahid."



KemudiansetelchituNabiSAWmelantunkanfimanAllchSWT,
V

St]gfj>6J3rij'6.;ii;j$7j2jcrf6rfe'+3fy7jaj:ri`au;ii:i
"Dan orang-orang yang berjalan di muha bumi mencari sebagian

karunia Allah;  dan orang~orang yang lain lagi yang berperang di

jalanAllah."

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa siapapun orangnya yang
berusahauntukmendapatkansesutidarisatunegerimuslimkenegeri
muslimlairmya,denganpenuhkesabarandanpencharapanyangbaik,1alu

ia menjualnya dengan harga yang pantas, maka ia akan mendapatkan
kedudukanparasyahiddisisiAllah.LaluiamelantunkanfirmanAllah

SIVT, j±)#l SC)}Si'oS'£T:.') .`Dan orang-orang yang berjalan di
muha bumi:'

IbnuUmarmeriwayatkan:Tidakadayanglebihckusukaidari
kematianyangdiciptakanolehAllal,`disanpingkematianketikabeljihad
dijalanAllah,selainkematiandisantperialananuntukmencarikarunia
AIlah,mengaisrezekidimckabini.

Thawus meriwayatkan bahwa berj alan kaki untuk menutupi
kefckirandankemiskinansamasepertiseorangmujahid®erperang)di

jalanAllah.

Beberapaorangdarikaumsalafpemahmeriwayatkansebuah

kisalLtentangseorangsaudagaryangtinggaldikotaWasithdinegerilrak,

kalaituiasedangmempersiapkangandumnyauntukdibawaolehsebuah
kapal pengangkut ke kota Bashrah melalul perairan. Kepada orang
kepercayaarmyayangakanmembawagandumitukeBashahiamenitipkan

pesan:"JuallahmckananinisesampainyaengkaudikotaBashrah,jangan
menunggu sampai keesokan harinya." Lalu saudagar tersebut juga
memberitahukantentanghargayangcocokuntukmakananyangakan
dibawaolehtangankanamyaitu.Narnun,temyatadidalamkapalituia



dipengaruhiolehparapedaganglainnya,merekamengatakan,"Apabila

engkaumenundapenjualangandumituselamasatuminggumakakamu

akanmendapatkanuntungyangberlipat-lipatganda."Tanpamemikirkan
nasehatyangtelahdiberitahukanolehsaudagarpemilikgandunitersebut,

iamalahmenundapenjualannya.Akantetapimemangbenaradanya,ia

mendapatkankeuntunganyangberlipat-lipat.Iapunmemutuskanuntuk

menceritakanhaltersebutmelaluisebuahsuratyangdikirimkankepadasi

saudagar.Namuntemyatasaudagaritutidaksenangdengankabaryang

diberikan oleh bawahannya, lalu ia pun membalas surat tersebut dan
mengatakan:``Walraiorangyangdisana!Kitasudahterbiasamerasacukup

dengankeuntunganyangsedikit,asalkantidakadaajaranagamayang

kitalanggar!Nanunkanutelahmerusakkebiasaanitudengansemena-
menadanmelckukankesalahanyangsangatbesar.0lehkarenaitu,jika
kanu selesai membaca surat ini maka sedekahhanlah uang itu kepada
kaunffirdikotaBashrah,semogaakudihindaridarikebariskrutandengan

melepaskanapayangbukanmenjadihakku."

Diriwayatkan,bahwaadaseorangpemudayangberasaldarikota
Makkahselalumenghabiskanwaktunyadidalammasjid,halinimenjadi

perhatianlbnuUmar.Namunpadasuatuharipemudatersebuttidakterlihat
disekitarmasjid,IbnuUmarpuhbertanya-tanyamengenaikeberadaan

pemudaitu,daniasegeramendatangirumahnyasetelahiadiberitahukan
letakkediamannyaitu.SesanpainyalbnuUmardisana,iahanyabertemu

denginibudaripemudatersebut,dansetelahditanyamengenaikabar

anaknya  ibu  itu menjawab,  "Ia  sedang  bekerja mengurus  bahan
mckanannya untuk dijual." Setelah mengetahui hal tersebut Ibnu Umar

punberpanitan.KetikapadasuatuharimnuUmarbertemudenganpemuda
tersebut,iaberkata,"Wchaianakku,mengapaengkaumenyibukkandiri
denganbahanmakanan?Mengapatidakhewanunta?Ataumengapatidak



hewan lembu? Atau mengapa tidak hewan domba?." Ia menjawab,
`Kacnapdilikmakananinlebihsukadengansuasanakering,sedan8kan

pemilikhewanpeliharaanlebihsukadenganhujan."

iFcsciff4f./a»:  Firman Allah SWT,  'fej±' Lf iL):j`6  "dfa*a
bacalahapayangmudahfoagimu)dariAIQur`an."¢"enNIiritpe"wiis
kitab,malmafimanini)yaltu:diri]ranlahshalatsemanpunu

Pada ayat ini Allah SWT masih mewajibkan shalat malam,
walaupunjunlahshalattersebutdiserahkankepadapelaksananyayang
menurutnyatidakmemberatkan.Namunkemudiankewajibaninijuga
dixpaA*dengankewajibanshalatlimawaktu,sepertiyangtelahkani

jelahasebehmnya.
Ibnu AI Arabi mengatakan363 bahwa beberapa kalangan

bexpendapatfimaninimenetapkankewajibanshalatmalammasihada
walaupunhanyaduarakaat.PendapatinidisampaikanolehAIBukhari
danulanalainnya.DanimamAIAIBukharijugamengkhysuskan`satu

pembahasandaribukunyayangmenyebutkanhaditsberihi:

{J£; istf fL` ; I;i f+i y.i; ¥j i; 'oi£;;Ji lj;;;
'a" j'i; ±±;;I gg {.i;;i i+.I jj' ::1:i> :rfe if L;a:i
Ori!,  jfa  Oof  .:,L± Oi9,  G}: Oof  .:i± Oi„

Lr:g`  '`:+:  Ei'f S}3  tyj£"  'lTj'  t£±;` ELg8  t:1ii
.iir

36]Lih..4tihaj4Jgur`an(4/1882).



"Syetan ahan mengikatkan kepala setiap manusia yang tidur

sebanyak tiga ihatan364,  dan pada setiap ihatan itu syetan

juga  membisikhan  `engkau memiliki  malam yang  masih

panj ang, harenartya tidurlah yang nyenyak. ' Namun apabila
salah  seorang  dari  mereka  memaksakan  diri  untuk
banghit dart tidurnya dan langsung mengingat Allah, maha
terlepaslah satu ihatan yang ada pada dirinya. Lalu apabila

ia  melanjutkannya  dengan  berwudhu,  maka  ikatan

yang kedua juga akan terlepas  darinya.  Lalu apabila ia
melanjuthannya dengan mendirikan shalat, maka ia telah
melepaskan diri  dati  semua ikatan.  Maha  dia pun  akan
bangun  pagi  menjadi  seorang yang  bersemangat  dan
memilihi jiwa yang bersih. Namun jiha tidak foangun dan

Shalat malam) maka jiwanya kotor dan ma|as."36S

haamAIBukharijugameriwayatkansebuahhadits,darisanurah

binJundab,iaberkata:NabiSAWpemahmemberitahukantentangtafsir
sebuahminpi,beliapbersabda,

364 Ada yang berpendapat di  bagian belakang  dan ada juga yang berpendapat

tepat di bagian atas kepala. Namun maknanya adalah syetan itu clan memperpanjang
tidur seseorang dan membuat mata menjadi berat untuk bangkit dari tidur, seakan-
akan  orang tersebut telah diikat dengan tiga ikatan.  Lib.  £7.saH il/  `J4rab  (entri:
qofady.

365 HR. AI Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Hadits tentang Syetan

yang Mengikat Kepala Setiap Manusia yang Tidak Melaksanakan Shalat Malam.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang tata cara shalat
orang yang bepergian, bab: Riwayat tentang Orang yang Tidur di sepanjang Malam
hingga  pagi  Hari.  Diriwayatkan  pula  oleh  Malik  pada  pembahasan  tentang
mengqashar shalat ketika bepergian, bab: Kumpulan Nasehat Mengenai Shalat (1/
176). Diriwayatkan pula oleh Abu Daud pada pembahasan tentang ibadah-ibadah
sunah,  bab:  18.  Diriwayatkan  pula  oleh  Ibnu  Majah  pada pembahasan  tentang
iqamah,bab:174.DiriwayatkanpulaolehAhmaddalamA/"#s#crd(2/243).
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J    "Adapun mengenai  batu yang memecahkan kepalanya,

artini]aadalahALIQur`antelahdatangkepadanyananunia
meninggalkan dyarannya,  (salah satunya adalah)  dengan
tertidur     pada     saat     kewajiban     shalat     (telah
meman88i|nya).rty66

SebuahriwayatdarilbnuMas'udmenyebutkan:

ai ji ib' iif k; +i ¥ '&i j= g#` ¥ f3
•f`;fj;th,'Ju:kJf),;,Jj

PernahdisebutkandisisiNabiSAWtentangseseorapgyangtidur

disepanjangmalannyahinggapagi,beliaubersabda,"Orang
itutelahdikencingiolehsyetandikeduabelahtelinganya."36H

IbnuAIArabimelanjutkan368:Hadits-haditsinimenunjukkan

bahwakatashalatsecaramwfJat(katayangtidakterikat/maknashalat
secaraumum)adalabuntukshalatyangwajibtyaknishalatlimawaktu),
dan dengan begitu maka kata rna///at disini diartikan dengan makna

366 |m. A| Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Hadits tentang Syetan

yang Mengikat Kepala setiap Manusia yang tidak Melaksanakan Shalat Malam.
367 |R. AI Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at, bab:  13. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang tata cara shalat orang yang
bepergian, bab: Riwayat tentang Orang yang Tidur di Sepanjang Malam Hingga
Pagi Hari (1/537). Diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i pada pembalasan tentang
shalat di waktu malam, bab: 5 . Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada
pembahasan tentang iqamah, bab:  174. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam i4/
Musnad(1137S).

368 Lih. ,4tifam j4/ g#r `a# (4/1882).



zwc/gappAadQatayangterikat/maknashalatsecarakhusus)karenacakupan

kemungkinannya.  Dengan  begitu maka  gugurlah pendapat  yang

mengatakanbahwakewajibanshalatyangdincksudadalahshalatmalam.

DalamkitabshaAz.Ajugadisebutkansebuahhadits,dariAbdullah

binAmn+iaberkata:RasulullahSAWpemahmemberinasehatkepadaku,
CcwhahaiAbdullah,janganlahkamusepertisifulan,yangselalubangun

di waktu malam namun tidak melakukan shalat ma|am."369

Apabilashalatmalamitudiwajibkan,mckatidckmungkinNabi

SAW membiarkan orang tersebut meninggalkannya, beliau pasti akan

menegunyadengankeras.

Dalam kitab sAch7.A juga disebutkan sebuah hadits lainnya, dari

Abdullah bin Umar, ia berkata: ketika Nabi SAW masih hidup, setiap

orang yang bermimpi sesuatu pasti menceritakan mimpi tersebut kepada
Nabi SAW, Pada saat itu aku masih sangat muda sekali dan belum

menikah,akumasihseringtidurdimasjid.Lalupadasuatumalamdalam

tidurkuakubeminpiseakanduaorangmalaikattelahmengangkatkudan
membawaku ke dalam neraka, temyata neraka itu berlipat-lipat seperti
lipatan yang ada pada sebunh sunur, dan nerakajuga memiliki dua buah
tanduk (seperti dun papan balok yang ada di alas sumur), dan temyata di

dalam nerakajuga terdapat orang-orang yang kukenal sebelumnya, pada

saat itu aku cepat-cepat mengatakan: a 'zfczzw br.//chr. mj.#a# #cr¢r (aku

berlindung kepada Allah dari api neraka). Lahi aku bertemu dengan

369  HR.  AI  Bukhari  pada  pembahasan  tentang  Jum'at,  bab:  Hadits  tentang

Ketidaksukaan .Nabi  SAW  terhadap  Seseorang  yang  Bangun  di  Walctu  Malam
Namun Tidak Melakukan Shalat Malam. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim
pada pembahasan tentang puasa, bab:  Larangan Berpuasa dalam Jangka Waktu
yang Lama (satu tahun/seumur hidup) bagi Orang yang akan Berpengaruh Buruk
Terhadapnya karena Puasa Tersebut. Lih. j4 /-£w 'Jzi 'wa 4/ A4larjcz# ( I /286).



malaikatyanglain,daniabeckatakepadaku:"Janganlahkanukhawatir."

SaatituakuterbanglLmdaritidurku,dansecepatnyaakupergikerumah
Hafshah (kakak perempuannya yang Sekaligus istri Nabi SAW) dan
menceritakantentangminpitersebut,laluHafshahmenceritakannya
kepada Nabi  SAW,  lalu beliau bersabda:  "4bdwJJcrfa afa# me#jadl.

seorangyangbaikapabilaiashalatdiwaktumalam."37°S3cksaatLrfu

Abdullahhanyameluang|ransedikitwaktunyadimalamhariurfuktidur.

Haditsinimenunjukkan,bahwameninggalkanshalatmalanitu
hokanlahsebuchmaksiat,karenajikatidakmelakukannyaadalahsebuah
maksiat maka malaikat itu tidck clan mengatakan, "Janganlch kamu
lcha:`hra:dr." Wlallahu a 'lam .

iKesep«/zfA : Apabila telah terbukti bahwa shalat malan itu

bukanlahsuatukewajibansepertishalatlimawaktu,danbahwasanya
froanAnalswT,gl:;£j-t6€jfe'[b:i-6"Kare7ae7.f«baca/chapay¢«g
m#da#  ¢agl.m#/  drrj .4J  gwr`a71."  dan juga firman Allah  SWT,
':±jf±G.l)'£'fib `CMaha bacalah apa yang mudah f oagimu) dart Al

g«r`am"Keduafimaniniditafsirkansebagaimanamaknazhahimya,
yaitubacanAIQur`anyangdibacaketikashalat,makaparaulanasetelah
ituberbedapendapatmengenaikadarbacaanyangharusdibacaketika
shalat.

inanMalikdanimanAay-Syafi'iberpendapat,bahwamembaca
surchAIFaatihchadalahsuatukcharusan,tidakbolehdigantidenganyang

370 Im. AI Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Keutamaan Shalat di

Wcktu Malam. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang
keutananiyangdimilikiparasahabat,bab:KeutamaanyangDimilikiolehAbdullah
binumar.Lih.4J-£af'fu'wa,4/Afarja#(2/304-305).



laimya, dan tidck bolehjuga mengurangi bacaanjumlah ayatnya.

SedangkaninamAbuHanifinbelpendapat,bahwabatasminimal
daribacaanyangharusdibacaadalahsatuayat,darisurahapapundariAI

Qur`an.NamunpadariwayatlaindariimamAbuHanifchmenyebutkan,
balwa batas mininal bacaan yang hanrs dibaca adalch tiga ayat, karena
tiga ayat adalahjumlah ayat paling sedikit dalam satu surch.

Pendapat yang pertana tadi disanpaikan oleh AI Mawardi371,

sedangkan pendapat yang kedua disampaikan oleh Ibnu A| Arabi372.

Adapunpendapatyangpalingbenaradalahpendapatyangdisampalkan

olehinanMalikdanimamAsy-Syafi'i,sepertiyangtelchkanijelaskan

pada tafsir surah AI Fantihah di awal kitab ini. Py¢/hamd"/z.//crA.

Laluadajugayangmenafsirkan,bahwabacaanAIQur`anyang

dimaksud pada ayat bab ini adalah bacann di luar shalat.

Ada dua pendapat lagi dari para ulana mengenai benafsiran
seperti ini, yalmi tentang mzff/afuya perintah drri ayat tersebut. Yang

pertama adalah disarankan saja (yakni membaca AI Qur` an itu tidak
diwajibkan),danpendapatinidiikutiolehkebanyakanparaulama,dengan
alasan:apabilamembacanyadiwajibkanmakaakandiwajibkanpulauntuk

dihapal. Dan yang kedua adalah diwajibkan, dengan alasan: agar dengan
membacanya clan terlihatlah kemukj izatannya, karena di dalamnya
terdapatbanyaksekalibukti-buktikeesaanAllahdanpengutusahRasul.

DantidakmestijikaseseorangdihamskanLmtukmembacanya,mengetahui

kemukjizatannya,  dan membuktikan dalil-dalil tauhid, juga harus
menghapalnya,karenamenghapalAIQur`anituhukumnyahanyasunah

31\ Lih. Taifsir AI Mawardi (61133).
372Lih.Afrfam-A/9%r`an(4/1883).



®endekatandirikepadaAllahyangsangatdianjurkan),tidaksanpai
diwajibkan.KedunpendapatinidisanpaikanolehAIMawardi373.

Laluadalimapendapatdariparaulamamengenaikadarbacaan

yangdiperintahkanolehayatini37',yangpertamaadalah:AIQur`ansecara
keselurulmkareraAllaltelahmenjadikanAIQur`anagarmudahdibaca
olehpanhanba-Nya.IniadalahpendapatdariAdh-Dhahhak.Sedanckan

pendapatkedua,yangdiriwayatkandariJuaibirmenyebutkan:satupertiga
AIQur`an.PendapatyangketigayangdisampaikanolehAs-Suldi,adalah:

dun ratus ayat. Pendapat yang keempat dari lbnu Abbas : seratus ayat.
PendapatyangkelimadariAbuKhalidAIKinani:tigaayat,karemtiga
ayatadalahjumlahayatpalingsedikitdalansatusurah.

IKesche/as:FimanAllahswT,'6jpTi;jib"Dandz.rJ.ha»/¢A
semhakya„g."Yakni,dirikanlahkelima-linashalatyangtelchdiwajibkan
tepatpadawaktunyamasing-masing.

:jT}Tijl;i"r%maJ.fanJafrinf."Yalmi,serahkanlahzakatyang
diwajibkan atas harta kamu. Ini adalah penafsiran deri Ikrimah dan

Qatadch.SedangkanAIHaritsAIuklibapendapat,bahwayangdinaksud
denganzakatpadaayatiniadalahzakatfitri,karenazakathartapada
waktuitubelumdiwajibkan.

Laluadajugayangbexpendapatbahwazakatyangdimaksud
adalahzakatsunahlainnya.Adajugayangbexpendapatbahwamakna
drifimaniniadalah:semuaperbuatanyangbaik.Tidakjauhberbeda
denganpenafsiranyangdisanpaikanolehlbnuAbbas,iamengatakan

SIS Lib: . Tlaifsir AI Mawardi (61133).
374KelimapendapatinidisampaikanolehAIMawardidalamtafsimya(6/133).



bahwamaknafimaniniadalah:taatkepadaAllahdantulusikhlaskarena-

Nya.

ffed«a4e/d[S:FirmanAllahSWT,t£:i€j'fi7ljijfB``Da#
berikanlahpinjamankepadaAllahpirtyamanyangbaik."M:aim;a.darn

a/ garczd# a/ frasow (\{£;L:bj) adalah: semua harta yang didapatkan
dari cara yang baik lalu dikeluarkan dengan tulus ikhlas, hanya mencari
keridhanAIah.

Zaid bin Aslam berpendapat bahwa makna dari a/ garadfr a/
Aasa# adalah: membelanj clan hartanya untuk kehiarganya. Sedangkan

UmarbinKhaththabbexpendapat,bahwamaknanyaadalalberinfckuntuk
misijihaddijalanAIlah.

Penjelasanmengenaimalmadalkatainitelalkinuraikansecara
lebihmendetailpadatafsirsurahA|Eadiid375.

jrefl.ga beJas:  Firman Allah  SWT,  i;,#fy.I;,if tfj
fil'115'®)':J±j:«Dankebaikanapasaifayangkamuperbuatuntuk
dirimu  niscaya  kamu  memperoleh  foalasan)  nya  di. sisi  Allah."

Diriwayatkan,dariUmarbinKhaththab,bahwaiapemahmembuathaz`s

acurmayangdicanpurdengansusu),lalutibaribadatangseorangmiskin
k6pada Umar, dan Umar pun langsung mengambil Acw.s tersebut dan

memberikannyakepadasimiskin,nanunorangmiskintersethtmenolak
danmendorongnyakembalikepadaUmar.Kemudianorang-orangyang
adadisanasaatitupunbertanya-tanya,"Apakahorangmiskinitutidak
tahuapayangdiberikankepadanyatadi?."Umarmenjawab,"TentuTulan

375 Surah AI Hadiid ayat I.



simiskinitulebihtq]iuapayangdiberikankepadanyatadi."

DariperkataanUmariniseakaniatelahmenafsickanfimanAllah

SWT,11;'±fil'J±'.9±±j;g±}i:fng.l;±S3G3..Dankebaihana?a_
soy a yang kamu perbuat  untuk dirimu niscaya kamu memperoleh

foalasan)nyadisisiAllahsebagaibalasanyangpalingbaik."Yckri,
apa-apayangkanutinggalkandansisakandibelckanguntukdirikamu
sendiri,makaitujugaakanmendapatkanbalasanyangbaikdariAllch.

(1;i.;Sf}3CCDanyangpalingbesarpahalanya."A:buHunairch

menafsirkan,bahwapahalayangpalingbesarituadalahsurga.`

Namunbisajugabesamyaganjaranyangdimcksudadalahdengan

diberikannyakelipatan-kelipatandariapayangdilakukan,yaitusetiapsatu

kebaikandiganjarsepuluhkalilipatnya.

AdapunmaJ?sft#bnyakata!£idankataf£;fBkarenakedua
katainibexposisisebagaima/'#JkedundarikatatOi£(d#am!.rrfe#wa

padakatainiadalahmo/'w/pertama).Sedangkankatafj;fbexposisi
sebagaifam}u.z.Untukkatai,menurutulanaBashrahkatainiberposisi
sebagaipemisah,namunmenurutulamaKufchkatainihanyaberperan
sebagaipenopangsaja,akantetapitidckmemilikiposisi!.'rab.

FirmanAllahSWTselanjutnya:'fif.lj;i;£=:T5"Da#"ofro#Jafr

¢mp#7¢a#fepadrj4//aft."Yckni,bermohonlahanpunankepadaAllah
atas dosa-dosanu.

»jii'firf`o}C`SesungguhnyaAllahMahapengampun."Yckri,

AllchmemilikisifatG*arfur(MahaPengampun)walaupunparahamba
belunmemintaanpuqu.

*3 "£crgJ. "afaa Pe#);ay¢#g. " Yalqui, Allah sayang kepada
hanba-hanba-Nyayangmemintaanpunan.Penafriraninidisanpaikan
oleh Sa'id bin Jubair.
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C`Hal orang yang baTkemul queTselimut). Bar.gunlah, lalu

berilah peringatan! Doui Tuhanmu agungkanlah. Dan
p¢rfurz.¢#mw bcrsz.AA¢»7¢A. " (Qs. AI Muddatstsir [74] : 1-4)

Untukkeempatayatinidibahasenammasalah:

Perfqrma: Fiman Allah SWT, i,i]-7 ¢.fL±: "Hoz. ora»g );a»g
berfemw/¢erse/I.m«f/."+akni,wahaiyangmenyelimutidirinyadengan

sebuah kain, menutupi diri, dan tertidur.

Pada  awalnya  bentuk  dari  kata  i,i].i  ini  ad.alah  a/
matfadrtstsl.r, lalu huruf fa ` pada kata tersebut diidgfoamkan ke huruf

dcr/, karena kedua huruf itu memiliki karalcter pengucapan yang sama.

Kataawalinilahyangdib-acaolehubaityaknibacaan,4""fndatsts!.r)376.

376 Qira `ah in± tida|k terma,suk qira`ah sab 'ah yang mutawatir.



Muqatil meriwayatkan, bahwa kebanyakan ayat dari surah ini

diturunkanatasdasarkisahAIWalidbinAIMughirah.

DalamkitabShaA7.AMus/z.mdiriwayatkan,darisalchsafusahabat

NabiSAWyangseringmenyampaikanhaditstentangkeadaanNabiSAW,

yaitu Jabir bin Abdullah. Ia pemah berkisah tentang cerita Nabi SAW
padaawalditurunkanyawahyukepadabeliau,padahaditsitudisebutkan,

li,p g.jJ t=:i  `£,1, +  u-foJ=

rfu, a, *g~+ i; ut= i
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`Cpada saat  aha berjalan melakyutkan perjalananha,  tiba-

tiba aku mendengar sumber suara dart atas langit. Lalu aha

palingkan wajahku  ke  atas  untuk melihat  siapa  yang
berbicara. Ternyata ia adalah seorang malaihat yang pernah
datang kepadaku di gua Hira. Malaikat itu sedang dudrk di
atas `kursi' yang terletak di antara langit dan buni."

Kemudian Nabi SAW melanj utkan kisahnya: "4fu facrgef da#

merasa  tahat377,  dan  aku  memutuskan  untuk  beranjak

377 Adajuga yang mengartikan: lalu aku bangkit dari tempatku. Lih. i4#-IVJ-Aa)/oA

(lc39).



ng.

pulang.  Sesampainya  aha  di  rumah aha  segera berkata
kepada istriku:  "Selimuti aku,  selimuti aku.."  Lalu istriku

Pun menuruti  permintaanku dan segera menyelimutiku.318
Lalu diturunkanlah firman Allah SWT,   `CHai orang yang

berkemul foerselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan!

Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah.
Dan perbuatan dosa tinggalkanlah."  -Paiha rivayat Latin
disebutkan, bahwa ayat ini diturunkan sebelum adanya syariat
shalat-danperbuatandosayangdimaksudadalahmenyembah

patung-patung berhala. Kemudian setelah ayat ini diturunkan
bamlah ayat-ayat laimya menyusul secara terus menerus.

HaditsinijugadiriwayalkanolehAt-Thidzi,daniaberkomeutar
bahwa hadits ini temasuk pada kelompok hadits Acrsa77 sAcrAz.fo.

ImamMuslinmeriwayatkan,dariZuhairbinHarb,dariAIWalid

bin Muslim, dari AI Auzai, deri Ychya, ia berkata: aku pemah bertanya
kepada Abu Salamah, "Ayat AI Qur`an manckah yang pertama kali
diturunkan?."iamenjawab,``FimanAllahswT,i,i]'7¢.fq±'laluaku
berkata, "Bukankah surah z.gra ' (yalmi surah AI Alaq)." Kemudian aku

jugabertanyakepadaJabirbinAbdullahdenganpertanyaanyangsama,
"AyatAIQur`anmanakahyangpertamakaliditurunkan?."Iamenjawab,

"FimanAIlchswT,i,i].T¢~fq±'laluakubehata,`Bukankalstmhz.gro'."

Kemudian Jabir menjawab: "Dengarkanlah, aku akan menceritakan
kepadanutentangkisahyangdiceritakanolehRasulullah.Beliaubersabda,

378  HR.  AI  Bukhari  pada  pembahasan  tentang  tafsir  (3/209).  Hadits  ini juga

diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang keimanan,  bab:  Permulaan
Diturunkannya Wchyu kepada Nabi  SAW (1/143).  Hadits  ini juga diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi  pada  pembahasan  tentang  tafsir  (5/428,  hadits  nomor  3325).
Diriwayatkan pula oleh para imam hadits lainnya.
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€CAha pernah beruzlch (menpendiri) di gua Hira selama satu

bulan, dan ketika telah salesai deI;I turxp dart gra itu, rianun
ketika baru sampai di mulut lemhiah terdengar ado suara

yang memanggilha,  lalu _aku pun melihat ke  belahang,  ke
depan,  ke  samping hahan,  dan ke  samping kiri`ku,  namun
aku tidak mendapati siapa pun di sarra. Kemndlan suara itu
kembali  terdengar,  lalu  aku menoleh  kembali  ke  segala

penjuru, namun aha tetap tidak melihat siapa pun di sana.
Kemudian untuk ketiga kalinya sua,ra  itu terdengar  lagi,
namun hall ini aku menolthkan kepalaha ke arah atas, dan
ternyata memang benar, aku melihat sumber suara tersebut

di atas Arsy di udara -yakni malaikat Jibril-. Lalu tiba-
tiba  aku  merasakan  tubuhku  menggigil  yang  teramat

dahsyat,  dan aku memutuskan untuk kembali ke rumahkm.

Sesampainya di rumah, aha segera menemui Khadijah dan
aku berkata kepadar[ya, selimuti aha, selimuti aku.  Ia pun
segera    menyelimutiku    dengan    sebuah    kain    dan

membasuhkan air ke tubuhk". Pada saat itulah diturunkan



firman Allah SWT, .` Hai orang yang berkemul foerselimut).
Bangunlah,  lalu  berilah  peringatan!  Dan  Tuhanmu

•        agungkanlah. Dan pakaiarmu bersihhanlah.."319

Ibnu AI Arabi mengatakan38° bahwa beberapa ulama tafsir

menyampaikan bahwa pada waktu itu di dalan hati Nabi SAW sedikit
teriadikecanukatasucapanyangdikatakanolehutbahbinRabi'ah,lalu

beliau kembali ke rumahnya dengan membawa perasaan yang sedikit

terluka. Kemudian, ketika beliau sedang berbaring untuk menenangkan

hatinya,difurunkanlchfirmanAllahswT,;,i]|¢.fto:"fJal.ora#g}iang
berfe"w/@erse/i.mcifJ."Namunkisahinibatildantidakdapatdijadikan

sandaran.

AIQusyairiAbuNashrjugamenyampaikanbeberapariwayat

lain yang tidak jauh berbeda, di antara lain adalah: Pada saat itu Nabi
SAWmendengarkabarbinwakaumkafirkotaMakkahmenyebutnya
sebagaitukangsihir,dansebutanitumembuathatinyagundahgulana'dan

sedih,lalubeliaumenutupidirinyadingansepotongkainselinut,kemudian
Al:\ahbefuan:.3±i{i;±..Bangunlah,lalirberilahperingatan!."Yakni,
bangunlalidantidakperluengkaupikirkanapayangmerekakatakan,
engkauhanyabertugasuntukmenyanpaikanrisalahAllah.kepadamereka.

Riwayat lain menyebutkan, bahwa beberapa pembesar kaum

QuraisysepertiAbuLahab,Abu.Sufyan,AIwalidbinAIMu9hirah,Nadhr
binHarits,UmayahbinKhalaf,AIAshbinWail,danMuth'imbinAdi,
mengadakanperkuinpulan.Merekamengatakan,"Padahariinikita,para

singapadangpasirberkumpul,untukmembahasperkaraMuhanmad.

379  HR.  AI  Bukhari  pada  pembahasan  tentang  tafsir  (3/209).  Hadits  ini juga

disebutkan oleh AI Wahidi dalam ,4sbcrb 4#-Ivaew/, h. 329-3 3 0).
380 Lih. .4fakcrm ,4/ g#r `cr# (4/1885).



KaliantelahberselisihpahamtentanghabarmengenalMuhammad,ada

yang mengatakan bahwa ia seorang yang tidak waras, ada juga yang
mengatakanbahwaiaseorangparaaemaLdanyangfairmyamenyebut
Muhammadsebagaipenyair.KitasebagaiorangArabtentumemahami,
bahwatidakmungkinsatuorangmemilikisemuakemampunnirtr*oleh
karenaitumarikhapanggilMuhammaditudengansafusebutanyangdapat
kitasapakati."

Kemudiansalahsatudarimerehaberdiridanmengatakan:"Mari
kitasebutsajadiasebagaiscolangpenyair."Namunsebrfuiniditolak
olehAIWalid,iamengatakan,"Ahapemahnendengarsyair-syairyang
disampaikano]chlbnuAIAbrashdenUmayahbinAbiAsh-Shalt,akan
tetapiyangdikrfukanolchh±ridaksanadenganyangdikatakan
a     meieha.berdEL",

I,alusermnglalnngmbndiriidanberhafa,"dyokhapanggilsaja
iascorangparanBrmalt"Lagi-hagiAIwdidtidcksetdyudengrpendapat
ini,iamengatakan,`Paranormalitutedmdangbedra;tajujaralanteckndang

berkatabohong,akantetapihrfuhrmmadinitidakpemahbehohongsama
sekafi."

Kemudian seolang hainya berdiri lagi dan mengusulkan,
"Bagaimamka.Iaukitapanggivdiorangyangtidakwarassaja!."LaluAI

Walidmenjawab,"thangyangtidakimazasituseringm€ncckikorang
him,befoedadepgrmM]hamrmd3rangsanasehalitidckpemahmencekik
oranglain."I+aluAIwdlidp`mpngimedapggallranpedrmpulanitryhingga

membuat orangrorang yang berada di sana bertanya-tanya, apakah AI
Walidberniatuntckmeninggalkanagananenekmoyangrierekadan
bapindahkeagamaMulhanmnd.Dengantngesa-gesaAbuJalalmenyusul
AIWaliddanberkatakepadanya,"Apa.yangtelahterjadipadadirimu
wahaiAbuAbdisyams!Orang-orangQuraisydisanaheranmelihatmu



pergi,danmerekamengirakanusepertinyaakanberpindahagama!."Lalu
AI Walid menjawab, "Aku tidak seperti yang mereka sangkakan, aku

hanyabingungmemikirkanperihalMuhammad.';LaluAbuJahalberkata,
"Apakahyangbiasadiakibatkanolehseorangtukangsihiritu?."AIWalid

menjawab, "Biasanya mereka akan memisahkin antara seorang ayah
dengan anaknya, antara seorang kakak dengan adiknya, antara seorang

istridengansuaminya."DenganbersemangatAbuJahalberkata,"Itulah

Mulha-ad."

Lalu kabar percakapan ini pun meluas dan orang-orang tidak

segan-seganlagiuntukbeiteriakdihadapanNabiSAW,"Muhammaditu

adalahseorangtukangsihir!."MendengarhaliniNabiSAWsangatsedih

sekalidansegerakembalikerunahnya,beliaumenyelimutkanseluruh

badannyadengansehelaimantel.Kemudian,diturunkanlahfimanAllah
SWT,*,±€3fflldeccHaiorangyangberkemulfoerselimut).."

Ikrimah bexpendapat, bahwa maksud dari kata i,iL.i pada
suraliiniadalah:orangyangmembawarisalahkenabianbesertabeban-
bebannya.

Namun  pendapat  ini  dibantah 'oleh  Ibnu AI  Arabi,  ia

mengatakan38t:iniadalchkiasanyangjauhsekalidarimaknasebenamya,

karenapadasaatituNabiSAWbelumdiperintahkanuntukmenyanpaikan
risalahapapun,danbeliaubelumdapatmenyampaikanapa-apakarena
ayatiniadalahfimanAllahyangkeduayangditurunkankepadebeliau.

iFedwa:  Firman Allah SWT,  ;,ij7 ¢.£q±'  "Hal.  ora#g )JaJcg
berkemw/  ¢erseJz.mc/fJ."  Panggilan 'ini  merupakan panggilan yang

38l Lih4Akclm 4/ g#r `aH (4/1885) .



memperlihatkansikapkelembutandariyangmemanggil4/Kczrz.in/cr//cz

/a/a/ztA, kepada kekasih yang tercinta. Katena, kata panggilan tersebut

dianbildarikondisiNabiSAWsaatrfuAllchSWTtidakmemanggilbeliau

dengan langsung menyebut nana, "Wahai Muhammad! " atau sebutan
lainnyayangtidakmengekspresikansikapkelembutandankasihsayang
deriTuliannya,sepertiyangtelahkamijelaskansebelumnyapadasurah
AIMulzzand.

Kata panggilan ini tidak j auh berbeda dengan kata panggilan

yangdigLmakanNabiSAWuntukAli,yaltu:"Bangunlahwahaiabaturab

a)apck pasir)." Sebelum itu, Ali keluar dari rumahnya dengan keadaan
kesalkepadaFathimah,laluiatersandungbajunyasendiri`danteriatuhdi

atas pasir, nanun tanpa membersihkannya ia tidur di samping masj id.
RIwayatinidisampaikanolehMuslim.

Contoh lainnya adalah kata panggilan yang digunakan Nabi
SAW untuk Hudzaifch pada perang Khandak, yait`+ "Bangunlah wchai
orang yang  sedang tertidur."  Seperti yang telah kami  sampaikan
sebehmnya.

Kedga..FfrmanAIlalbswT,-jrfei3C`Bangunlah,laluberilah

per7.#grfo»./. " yakni, beriLah perasann takut` kepada penduduk kota
Makkah dan peringatilah mereka akan adzab Allah apabila mereka
menolak untuk berinan.

Beberapa ulama menafsirkan, bahwa makna dari kata i.#c7zar

(3jifc)padaayatiniadalahmemberitahukankepadapendudukkota
Makkah tentang kenabian beliau,  karena pemberitahuan itu dapat
digunakansebagaipengenalanrisalah.

Adajugayangberpendapatbahwamaknaayatiniadalah:dakwch



\.`

NabiSAWkepadapehdudckkotaMakkahuntukbertauhid,karenaitulah

maksuddaripengutusanbeliausebagaiRasul.

AI Farra` mengatakan382 : makna ayat ini adalah: bangunlah, lalu

dirikanlahshalat,laluperintahkanlahoranglainuntukshalat.

iKecmpaf:  Firman  Allah  SWT,  ;g;rfu€i3j  "Dam  r##a#mw

agrngha„Jafo."Yckni,DiaadalahTuhanmu,pemilikmu,pengatursegala

urusarmu,olehkarenaituagungkanlah,dansifatilahsebagaiYangMaha

Besar, sungguh sangat besar hingga terhindar kepemilikan seorang

pasanganataupunketurman.

Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa pada saat itu ada yang

menanyakap"Bagaimanacarakitamemulaishalat?."Laluditurunkanlah

ayatini:;{<;jJJ`i3j"Da"r%fra#m%agr#gfa"Jafr."Yalmimensifati-Nya

sebagaiYangMchaBesar.

IbnuAIArabimengatakan383:Walaupunucapan.4J/afow,4kbar

itupadaununnyamenunjukkancaraberfakbirketikashalatnanunmaksud
dariucapaniniadalahpengagungandenpeusucian,untukmenanggalkan

sekutuataupunberhaladerikeesaan-Nya,agartidekmemintapertolongan

kepadasiapapunselain-Nya,tidakadayangdapatmelakukansesuatu

melainkandarikekuasaan-Nya,tidckadakenikmatankecualiberasaldari-

nya,dantidakadayangberhakdisembahkecualihanyakepada-Nya.

Diriwayatkan,  bahwa  ketika  perang  Uhud Abu  Sufyan

ineneriakkan,"I/'/wfowbcr/(semogaagamamuditinggikan)."LaluNabi
` SA:IN borsa;todaL,"Jowablah dengan mengatakan: Allahu a 'laawa ajal

382 Lih. Ma 'a#;. A/ gair `cl# (3/200).

383 Lih. Aftham ,4 / gwr `a" (4/18 86) .



(Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Agung)."384

Lalu dalam syariat, lafazh [4J7chzf afoar menjadi begitu dikenal
sebagai pengucapan kata tckbir dalan beribadah, di antaranya untuk
adzan,  dzikir,  shalat,  dan lain sebagainya.  Kemudian diterangkan

pula penggunaarmya secara umum dalam hadits-hadits Nabi SAW, di
antaranya adalah sabda beliau: "Pemb#facr#)/cr ac7a/aft fafabI.r /me#gricap

Allahu  Akbar),  dan  penutupnya  adalah  taslim  (mengucap
assalamu'alaikum)."3SS

Hukumkonvensijugadapatberlckudalamsyariat,contohnya
adalah mengucapkan takbir ketika menysmbelih seekor hewan, yang
tujuannyaadalahagartechindardarikemusyrikan,menyebutkannana-
Nyadalamibadrhapapun,danmemisahkanhewantersebutdarihewan

potonganlainnyayangtidakmenyebutkanasmaAllahsebagaiketaatan
dalamsyariatmemotonghewan.

Menurut saya (AI Qurthubi) : Kami telah menjelaskan pada
awalpembahasantafsirsurahAIBaqarahi86,bahwalafach4//oAzfckbar

adalchucapanyangdipakaidalanibadali,yaltudidalamshalat,danucapan

yangdiajarkanolehNabiSAW.

384 Periwayatan  hadits  ini  telah lcami  sebutkan sebelumnya.  Hadits  ini juga

disebutkan oleh Ibnu Al `Arabi dalam J4*Aaw« i]/ £ur `an (4/1886).
385 |ni adalah potongan hadits dari sabda Nabi SAW: "Kqnc7- drr7. .sAa/af czaAa!/ch

bersuci, pembukanya adalah takbir (mengucap Allahu Akbar),  dan penutupnya
adalah taslim (mengucap assalamu 'alaikum)." HR. Atou Da;nd padz\ bembaLasan
tentang bersuei, bab: 31 danjuga pada pembahasan tentang Shalat, bab: 73. Hadits
ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang bersuci, bab: 3
dan juga pada pembahasan tentang shalat, bab: 62. Hadits ini juga Diriwayatkan
oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang bersuci, bab: 3 . Diriwayatkan pula oleh
Ad-Darimi  pada pembahasan  tentang wudhu,  bab:  22.  Diriwayatkan  pula  oleh
Ahmaddalaml4/"#s#ad(l/123).

386 Surah AI Baqarah ayat 3 .

Gip



Dalamkitabtafsirdisebutkan,bchwaketikaditunmkannyafiman

Allah  SWT, if roi C`Dan Tuhanmu  agungkanlah." Nato.to.i SA:IV

langs.ung berdiri dan mengucapkan, "4//czAz/ akbar. " Lalu Khadijah

mengikutibeliaubertakbir,karenaiamengetahuibahwaituadalahwahyu

dariAllah.PenafsiraninidisampaikanolehAIQusyairi.

iKe/f.rna: Huruf/cr ` pada kata adalah sanbungan dari ayat

sebelumnya,  yaitu pada kata  3ji8, yakni:  bangunlah dan berilah

peringatan, bangunlah dan agungkanlah Tulanmu.  Penafsiran ini
disanpaikanolehAz-Zajjaj.

Ibnu Jirmi bexpendapat, bahwa huruf/a ` pada ayat ini adalah

huruftambalian,danmaknaayatiniadalah:"Agun9kanlahTulanmu",sama

sepertiungkapanzcridcr#/ac}Jlrz.a,yangartinyapukullahsizaid.

Hee#am: Firman Allah SWT, ;jfi di:Gj ``Da# paha!.a#mw
bersz.fafo#/aJI."Adadelapanpendapatulamamengenaimaknadarikata

Jsz.);ab(diJtij)padaayatini:

1.

2.

3.

4.

5.-

6.

7.

8.

Amalpert]untan.

Hati.

Jiun.

Jasmani(tubuh).

Istri.

Amck drrilaku).

Agama.

Pakaian(maknayangpalingzhahir).



Paraulamayangmenyebutkanmaknayangpertanadiantaranya
adalahMujahiddanlbnuZaid.Merekamengatakanbahwamaknaayat
iniadalah:"Perhaikilahanalperbuatarmu"Manshurjngameriwayatkan
maknayangsana,dariAbuRirin,iajugamenanbahkan:apabilases6orang
terbiasamelakukansesuatuyangburukmakaiaakandikatakanfehabz.i.ts
czts-tsz.)/¢czb(amalperbuatanyangkotor),danapabilaseseorangtdeiasa

melakukansesuatuyangbaikmakaiaakandikatakan/hachz.rats-tsfy8ab

(analperbuntanyangbersih).Maknayangserupajugadisanpaikanoleh
As-Suddi.

Salahsatucontohlainpenggimaankatapakalanuntukmakna

perbuntanadalalsabdaNahiSAW:C`Sdr!.apora»gdz.Aa7.7.fr.amaf#a#fz.
akan membowa duo pakaian (amal perbuatan) yang dibowanya
fefz.facz  z.c7 mcrfi.." Ydkni,  membawa dra jends anal perbuatan,  yaitu

perbuatanbaikdanperbuatanburuk.RiwayatinidisampaikanolehAl
hhawardi387.

Sedangkanpararfuayangmenyebutkanmalmayangkedundi
antaranya adalah Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Mereka mengatakan
bahwamaknaayatiniadalah,"Bersihkanlahhatimu."Nanunsebenamya
adaduapenafsiranyangdisampaikanolehparaulanaini,yangpertana
adalch:"bersihkanlahhatimudariperbuatandosadanmaksiat",penafsiran

inidisanpaikanolehlbnuAbbasdanQatELDanpenafairanyangkedua
adalah, "Bersihkanlah hatimu dari segala j enis pengkhianatan", yakni:

janganlahberkhianat.PenafsiraniniadalahriwayatlaindarilbnuAbbas,
yangdiperkuatjugadengansebuahsyairdariGhailanbinsalamchAts-
Tsaqaft,yaitu388:

3" Li:h. Taif isir AI Mowardi (61136).
•8Stim.TlofsirAIMowardi(6/136),TiaifsirAth~Thabari(2919L),I;aifsirlbnuAthtyah

(16/155),danzadj4/Afcrsi.r(8/121).



Sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah karena aku tidak

mengenakanpakaian(memilikihati)yangtercela.

Dan aku bersyukur karena aku tidck mengenakan topeng

penrfuanatan.
Adapun makna ketiga yang mentakwilkan ayat ini,  "Dan

bersihkanlahjiwamudaridosa-dosa",jugadiriwayatkandarilbnuAbbas,

yap8diperkuatdengansyairdariAntarah389:

Karenarrya aku berpihir bahwa orang yang pakaiannya Oiwanya)
buruk.

Serta ditutupi dengan hal-hal yang diharamkan, buhanlah seorang

yang balk.

Jugasyairlairmya:

Pahaian Otwa-jiwa) bani Arf itu sangat bersih dan suci..

Dan wajah-wajah mereka putih, bersih, dan bersinar terang.

Para ulama yang  memaknai  kata  rsj.)/ab  dengan jasmani
menafsirkanayatinidenganmakna,"Danbersihkanlahtubuhmu",yakni:
membersihkandiridariperbuntanmaksiatyangdilakukanolehanggota

tubul.LalumerekajngamemperkuatmaknainidengansyairdariLaila39°:

Mereha melemparhan pakaian mereka yang ringan (melemparkan
dirt mereka sendiri).

Maka kamu tidak akan melihat lagi yang serupa dengannya
kecuali jiwa-jiwa yang dengki.

389 Lib. Lisan Al  `Arab (er[t[i.. syakaka), dan juga Zad AI Masir (8/121).
39° Lib. £z.sczH 4/  `Jlrab (entri: tsawb), namun dalam syair tersebut diriwayatkan

dariAsy-Syamakh.



Pendapatyangkelimamenafsirkanayatinidenganmakna,"Dan

bersihkanlahistrimudarisegaladosa,denganmendidikdanmemberikan
nasehatyangbaik."Maknainididasariolehkebiasaanorang-orangArab

yangmenyebutisdidengansebufanrrin"bjuga/I.baas®akaian)atanjuga
7.zaaracainsarung).SepertijugayangdisebutkanpadafimanAllahswT,

:;i.u-a,-+i:13.is5.vQ,:;. .CMereha adalah pakaian  bagimu,  dan
hamupun adalah pakaian bagi mereka.".9\

AI  Mawardi  bexpendapat,392 Ada  dua pentakwilan yang

disampaikan oleh para ulama ini, yang pertama adalah: bersihkanlali
istrimu, dengan memilih istri-istri yang bertakwa. Kedua, bersihkanlah
istrimu,denganmencampurimerekasuarabenaI,yaknidikubulbukandi
dubur, di waktu suci bukan di waktu haidh. Tckwil ini diriwayatkan dari
lbnui Bar.

Di antara para u-lama yang memaknal kata tsazfb dengan arti

prilaku adalah AI Hasan dan AI Qurazhi. Mereka bexpendapat, makna
ayat ini adalah "percantiklah prilakumu". Dengan alasan, karena prilaku
seseorangselalumenaungikesehariannyasepertipakaianyangmenaungi
tubuhnya.P6ndapatinijugadiperkuatdengansebunhsyair:

Seseorang yang berprilakii buruk memang tidak dapat dikecam.

Namun seseorang yarlg berpakaian bersih foerckhlak mulia) itulah

manusia yang sejati.

Adapun para ulama pada pendapat ketujuh menakwilkan:
"bersihkanlahagananu".Dalilnyaadalahsebuahhaditsyangdisebutkan

olehimamAIBukharidanMuslin,yaitusabdaNabiSAW,

391 (Qs. AI Baqarah [2]: 187).

39Z L.[h. |laifsir AI Mowardi (61\37).
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`.Aku melihat umatku sedang mengenakan pakaian, di antara

mereka ada yang mengenakannya sampai batas dada, dan
di antara lairmya ada yang mengenakannya di bawah dado.
Dan pakaian yang aku lihat pada diri Umar bin K:haththab
adalah  kain  sarung yang  diikatkan." Laha pa;Ia. sa.hatoat

bertanya: "Wchai Rasulullah, apa takwil Anda tentang hal itu

®akaian)?."NabiSAWmenjawab,"JfwodaJcrfaj4gr"cr.''393

IbnuWalrabmenyanpaikansebuahriwayatdariinamMalikyang

mengatakan,  ``Aku tidak  suka membaca AI  Qur`an kecuali ketika

melakukan shalat atau sedang berada di masjid, aku tidak membacanya
dijalan-jalan,karenaAIlchswTberfirman,;;i;€l:Jlfj"Dcz»prha7.a#mw
bersz.Aha#/ch."YangdimaksudkanolehMalikdisiniadalahiamemakrmi

pakaianpadaayatinidenganagama.

AbdullahbinNafi'meriwayatkan,dariAbuBakarbinAbdulAziz

bin Abdullal bin Umar bin Khaththab, dari Malik bin Anas, mengenai
takwilfimanAllahswT,;jfi€J3:tij"Da#prha!.a#mwbers7.Aha#/ch."
Yalmi,janganlahen8kaumengenakanpakaianmuuntukmelakukanmaksiat:

DiantaramaknanyaadalahsyalrdariAbuKabasyah:

Pakaian yang dikenakan bani Arf itu sangat bersih dan suci.

Dan wajah-wajah mereka putih, bersih, dan bersinar terang.

393 Periwayatan hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.



Yangdimaksuddenganpal{aianyangbersihpadasyalriniadalah:

agama mereka terselamatkan dari hal-hal yang bunik, sedangkan yang
dimaksud dengan putihnya wajah mereka adalah kerupawanan bentuk
tubuhmereka,ataubisajugamerekamencegahdiridengantidakberbunt
hal-halyangdiharamkan,ataubisajugakeduanya.Maknainidisappaikan
olehlbnuA|Arabi394.

Ikrimahmenyampaikanmalmalairmya,yangdiriwayatkandari
Sufyan bin Uyainah, ia mengatakan: makna ayat ini adalah: j anganlah
engkaumengenckanpakaianmuuntukberbohong,menipu,berlchianat,
atanmelakukandosalainnya.

Adapunparaulamayangmemaknaiayatinidengapmaknanya

yangzhahir,yaitumembersihkanpakaianyangdikenakan,texpisahlagi
dalanpentakwilarmyamenjadiempatpendapat:

1.            Bahwa makna ayat ini adalah, "Sucikanlal pakaiarmu." Seperti

yang disebutlcan oleh sysir Imni` AI Qals.

PakaianyangdikenakanbaniAufifusangatbersihdansuci.

Maknanya adalah, pexpendeklah dan naikkanlah pakaianmu

(model gamis panjang/model setelan celana), karena pada
pemendekan pakaian itu terdapat hikmah menjauhkan diri
darinajisyangad;dijaLan,sehabapabilapakaianitudiulurkan
hingga menyentuh tanah maka orang yang mengenakarmya
tidakdapatmenjaminpckaiannyatidakterkenasesuatuyang
najis.TckwilinidisanpaikanolchAz-ZariajdanThawus.

Malknanyaadalah,bersihkanlchpakaianmudenganairdarisegala

najis (makna yang zhahir). Penafsiran ini disampaikan oleri

394 Lih. .44fam ,4/ g"r `a# (4/1887).



Muhammad bin Sirin, Ibnu Zaid, dan para ulama fiqh.

Janganlahkamumengenakanpakaiankecualidarihasilpekejaan

yang halal, agar kamu bersih dari segala sesuafu yang haram.
SebualiriwayatdarilbnuAbbasjugamenyebutkanmaknayang
sama,yaitu:janganlahpakaianyangkamukenakandidapatkan

dari sesuatu yang tidak bersih.

IbnuAIArabisetelahmenyebutkanbeberapapenafsiranyang

telah kami sebutkan di atas tadi lalu ia mengatakan395 : tidak ada salahnya

jika ayat ini diartikan dengan bentuknya yang umum, entah itu dengan
maknamajazataupundenganmaknanyayanghakiki(maknasebenamya).

Apabilaayatinidiartikandengan`t>ckaianyangbersih"sebagaimanaarti

sesungguhnya maka penafsiran tersebut akan mencakup dua makna: .

I.            Membatasi pakaian hingga tidak menyentuh tanah, karena j ika

pakaian yang dikenakan dibiarkan menyentuh dengan tanah
maka akan memungkinkan sekali untuk terkena naj is. Karena
itulahketikaUmarbinKhaththabmelihatseorangpemudadari

go|ongan Anshar membiarkan pakaian yang dikenakannya
menyengser hingga menyentuh tanah Umar berkata kepada

pemudatersebut,"Pakaianseorangmukminituhendaknyatidck
melebihipertengahanbetisnya,tidakdipefoolehkanbngipyauntuk

memanjangkanpakaiannyahinggakeduamatakaki.Adapun
seseorangyangmengenakanpakaiarmyamelewatikeduamata
kaki maka ia telah mencalonkan dirinya sebagai penghuni
neraka.»396

395 Lih. ,4*fam j4/ g#r `cr# (4/1887).

396 Riwayat dengan sedikit perbedaan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam i4 / /czmJ. '

4/ Ka6;.r ( I /944), yang dinukilkan dari riwayat Ath-Thabrani dalam I4/ Kcrbf.r, dari



NabiSAWsendiritelahmenetapkanbchwabatasanpakaianitu

adalah mata kaki, dan beliau juga mengancarp bahwa orang-
orangyangmengenakanpakaianhinggabawahmatakakinya
akandimasukkankedalanneraka.Namunpadakenyataamya
banycksekaliorang-orangyangtidakmengindahkanlarangan
Nabi  SAW tersebut, mereka tetap memanjangkan pakaian
mereka hingga di bawah mata kaki dan membiarkan ujung

pakaian mereka menyenfuh ke tanali, padahal dengan begitu
mereka membuat  sibuk  diri  mereka sendiri  yang  harus
mengangkat pakaian mereka ketika melalui tempat yang
diperkirakantedapatnajisyangdapatmengotoripakaianm:reka
itu.Iniadalahsuatrperbuatanteacela,sombong,paner,bahkan
dengan berbunt seperti itu in.ereka telah berbuat maksiat,
mempiarkan pakaian mercka disentuh oleh najis yang tidak
disadarinya,danmembialkandirimerekasendiridinurkaiAIlah.
Nabi SAW bersabda,

;is S = J j! ,&, Jii; i
E=

•`Allah  tidak  akan  memberikan  rahmat-Nya  kepada

seseorang  yang  memanjangkan  pakaiannya  karena
menyombongkan diri.""

AbdullahbinMa'qil.Riwayatdenganmaknayangserupajugadinukilkamyadari
riwayat Ahmad,  dari Abu Hurairah.  Riwayat yang serupa juga disebutkan oleh
Malik, Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan para,imam
hadits lainnya, dari Ibnu Umar. Riwayat ini juga disebutkan dalam jl/ Jami. ,4s*-
S*crgrfei.rdengannomorhadits959,yangkemudiandikategorikannyasebagaihadits
ya:"8 shahih.

£:.:::¥r¥A;,;#;¥¥„7¥jb,¥T:#j¥:#£a';;%b%;#St':a:P:„¥A:a'%|:;



Dalamkitabshahihjugadisebuthan,

l: :,£f
j,

iH;  ifel=-rf

!T4j!,&'fa

tfJ,3!  a

•;ieiife-*tl':+J¥,i,
CCBarangsiapa yang  memanjangkan pakaiannya  dengan

kesombongan maka Allah tidak akan melihat kepadanya di

¢ari.fa.a7#crfurHfr.."LaluAbuBakarbertanya,"WchaiRasulullah,

bagainanadengansalahsatuviungpakaiankuyangselaluterseret

ketikaakuberjalanpadahalakutidckmelakukannyadengan
sengaja?" Nabi  SAW menjawab:  "E#ghaci  fz.daft fer7#crswfr

orang yang melahakannya dengan sombong."398

Pada kedun hadits ini terdapat larangan Nabi  SAW untuk
memanjan8kanpakaiansecaraumum,laluNabisAwmemberi

pengecualianuntukAbuBakar,yangmengkhususkanmakna
kedunhaditsinibagiorang-orang.yangmelakukannyadengan
niatkesombongan,padahalmerekatidckberhaksamasekali
untukmenyombongkandiri,padaperkarapakaianataupunyang
lainnya.

Membersihkanpakaiandanmensucikannyadarisegalanajis.Ini

Acrmba-Ivya'."HaditsinijugadiriwayatkanolehMuslimpadapembahasantentang
pakaian,  bab:  Hukum Memanjangkan  pakaian hingga Menyentuh Tanah.  Juga
diriwayatkan  oleh Abu  Daud,  At-Tirmidzi,  Ibnu  Majah,  dan  Malik,  yang
menyebutkan  hadits  ini  pada pembahasan  tentang  pakaian.  Hadits  ini juga
diriwayatkanolehAhmaddalam4J"#s#ad(2/5).

398  HR.  AI  Bukhari  pada  pembahasan  tentang  pakaian,  bab:  Perang  yang

MemanjangkanPakaiannyahinggaMenyentuhTanahbukankarenaKesombongan.



adalahmaknayangpalingnyatadariayatdiatasdansekaligus

salch satu malma yang paling benar dari ayat tersebut. AI
Mahdawi menanbahkan, makna inilah yang digunakan oleh
beberapa ulama untuk mewajibkan hukum membersihkan

pakaian.SebagainanajugayangdisanpaikanolehlbnuSirin
dan lbnu Zaid, "Tidck sch shalat seseorang kecuali dengan
mengenakanpakaianyangbersih".

DalilinijugayangdipergunakanolehimamAsy-Syafi'iuntuk

mewajibkanhukummembersihkandanmeusucikanpakaian.Nanunhal
itutidakdiwajibkanolehimanMalikdanpendudukkotaMadinah,seperti

halnyadenganmembersihkantubuh.Merekaberdalildenganijmapara
ulana yang membolehkan shalat orang yang berhadats kecil untuk
berl.sf[/."ar saja (maksudnya, membersihkan najis dari tubuh dengan
menggunakanbatuataubenda-bendayangkesatlainnya)tanpaharus
mencucinyaterlebihdahulu.Pendapat-pendapatinitelahkanisampaikan
sebelunnyapadatafsirsurahAt-Taubah399,walhandulillah.

FirmanAual:

©3ia-CjipTB
"Dan peTbuatan dosa (mertyembah berhala) tinggalkanlah."

(Qs. AI Muddatstsir [74] :5)

Untukayatinihanyaterdapatsatupembahasansaja,yaitu:

Firman Allah  SWT,  ;irfejipTB  "Dcr# perbz{afo#  doscr

•99 Surah At-TaubahYckni ayat 108.



(menyembah  berhala)  tinggalkanlah."  Mujaihld  dan lkri"ah
menafsirkan, bahwa maksud yang hanis ditinggalkan disini adalah
menyembah berhala.  Dal,ilnya adalah firman Allah lainnya,  yaitu:

;Stil S <}±.S.\i$3f6 C`Maha jauhilah olehmu berhala-berhala
);¢ng #crj!.a Jt#. "too Penafsiran ini diriwayatkan deri Ibnu Abbas dan
Ibnu Zald.

PenafsiranlaindarilbnuAbbasmenyebutkan,bahwamaknaayat

ini adalah, jauhilah olehmu tempat-tempat (yang dapat membuatmu)
melckukan dosa. Maksud j auhilah disini adalah tinggalkanlch. Makna
ini pula yang disampaikan oleh Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha' i,
iamengatakanbahwamaknadarikataj;jTadalahperbuntandosa.

SedanglranmenurutQatadah,yangdimaksuddarikatajijT
adalah Isaf dan Nallah, dua berhala yang dahulu ditempackan di dekat
Ka'abah.

LaluadajugayangmenafeirkanbahwamaknadrrikatajijT
adalahadzab,denganmemprediksikanada7»rtyyangtidakdisebutkan,

yaitukata`ama/®erbuatan),yakni:jauhilahperbuatanyangmengarah
kepada adzab.  Dan makna awal dari kata  jijlT  memang adzab,
sebagaimana  firman Allah  SWT,  `±JJ`fe3]'jiJT\=€:±f+'

t2"Sesungguhnya jika kamu dapat menghilang'kan adeab itu dan pada

kami,pastihamiahanberimankepadamu.''cOLIuga.fi]rmoanA;I]alnSWT,

•,-1=±«1 <j €j;j,-+if e \i::j`H "Maka Kami timpahan kepada mereha
adzaD cJari. /a#gr.r. ''4°2 0leh karena itulah terkadang berhala-berhala itu

too (Qs. AI Hajj [22]: 30).
4°1 (Qs. AI A'raaf [7] :  134).

4o2 (Qs. A|A'raaf [7] :  162).

+52L



disebutdengankatajijT,karenaberhala-berhaladapatmenyebabkan
seseorang mendapatkan adzab.

Jumhur ulama membaca kata  jijT  dengan menggunakan
¢crrcrhaf hasrafo pada huruf ra ` (rl}.za). Berbeda dengan gr.ra `a„ yang

dibaca oleh AI Hasan, Ikrimah, Mujahid, Ibnu Muhaishan, Hafsh yang
meriwayatkan dari Ashim,  dimana mereka membacanya  dengan

menggunakanharahatdhammahpzLdaha"£ra`(ilyza)'°3.

Namun demikian kedua gJ-ra `oA ini adalah dua bentuk bchasa

dengan makna yang sana, seperti halnya kata adz-dzz.fr dengan czdz-
dzukr.

Tapi menurut Abul Aliyah, Ar-Rabi', dan AI Kisa`i, kedua

gJ.ra `ch ini berbeda maknanya, kata rq/.za yang menggunakan AczraAf7/
d7}crmmcrfr  bermakna  berhala,  sedangkan  rr}.zc}  yang  menggunakan

Acrrckc7/haLrr4Abermaknanajisdanperbuatanriaksiat.

LaluAIKisa`ijugamenyanpaikanmaknalainnya,yaitu:ra/.za
dengan facrrafaa[/ d*ammch bermakna berhala, sedangkan r[).za dengan

Acrrakcr/ faas'raA bemakna adzab.

Adapun rcr/.za,  yang  menggunakan *crrcr4crf /afAafr pada

hun]frcr`,menurutAs-Suddi,maknanyaadalahancaman.

4°3  gf.ra`aA  yang  menggunakan  Aarcrfa/ tasraA  pada huruf r4`  ini  termasuk

g7.ra `crA ira6 'aA yang in"fcziwfz.r, sebagaiinana tercantum dalam rc7grz.A 4 »-Jvas}ir,
h.184.



FirmanAIah: .

© • !'= 43

"Dan janganlah kunu memberi (dengan maksud)
memperoleh (balasan) yang lebih banyak:'

(Qs. A] Muddatstsir [74] :6)

Mengenaiayatinidibahastigamasalah:

Pertoma..Fi:rmanAIlchsThTT,:}fe=3S=$43CCDanjanganlah

kamu memberi (dengan maksud) memperoleh foalasan) yang lebih

6a»)iofa " Mengenai makna ayat ini ada sebelas penafsiran dari para
1_I!an_a:

Janganlahkanu(wahaiMuhanmnd)menyebut-nyebutberathya
beban kenabian yang kamu panggul, seperti orang lain yang
sering menyebut-nyebut bebarmya kepada orang-orang yang
membebaninya.

Janganlahkanumemberikansesuatudenganriengharapkan

penggantiyanglebihbanyakdarinya.Penafriraninidisampalkan
oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Qatadah.

Mujahid meriwayatkan,  ketika mengomentari penafsiran
ini, Adh-Dhahhak mengata-kan bahwa hal  itu sudah jelas
diharamkan oleh Allah bagi diri Nabi SAW, karena Nabi SAW
diperintahkan untuk selalu menjaga akhlak yang mulia dan

perilaku yang paling baik. Walaupun hal ini diperbolehkan
bagi umat Nabi SAW.

Janganlahkamumelemahuntukmemperbanyakkebaikankanu.
MaknainijugadisanpaikanolehMujahid,iamengatakanbahwa



kata ma#j¢a di sini berasal dari maf[.i.# seperti halnya faob/w#

rmaJ7'z.»yangartinyaikatanyangtidakkuat(lemch).Pendapatini

diperkuat dengan dalil gJ.ra `ch yang dibaca oleh Ibnu Mas ' ud,

yalfu.. walaa tamnun tastaktsir minal khair Ganganlabkam:u
melemah hingga kamu tidak dapat memperbanyak kebaikan
kamu)4o4.

Janganlah kamu mengagung-agungkan anal perbuatarmu di
dirimu sendiri bahwa kamu sudah banyak berbuat kebaikan,
karenaituadalahkenikmatanyangdiberikanThankepadamu.
MaknainijugadiriwayatkandariMujahiddanjugaRabi',sina
seperti makna yang disanpaikan oleh lbnu Kaisan, yaitu:

janganlahamalperbuntankamuyangbanyakitukamukiradapat
kamu  lakukan  sendiri,  itu adalah  anal  perbuatan yang
dilimpahkanAllahkepadamu,karenaAllahberkehendakuntuk
menjadikan kamu acuan bagi hamba Allah untuk beribadah
kepada-Nya.

Janganlahkamumenyebut-nyebutamalperbuntanmudihadapan
Allah,apalagibilakamumenyebutkamyaberulang-ulangkali.
MalmainidisampaikanolehAIHasan.

Janganlahkamumenyebut-nyebutkenabianmudanAIQur`andi

hadapan manusia agar kamu mendapatkan upah yang banyak
dari mereka.

I Janganlah kamu memberikan sesuatu untuk mencari perhatian

saja.MaknainidisanpaikanolehAIQurazhi.

Apabila ,kamu memberikan suatu pemberian maka berikanlah

404 gj.ra `aA ini tidak termasuk gi.ra `cr4 Jab 'crA yang m#fcrwcrJJ.r.



9.

10.

11.

untukTthanmu.MaknainidisampaikanolehZaldbinAslam.

}angan\ahkamumengatckan,"Aku`te\inberdoanamundoa
tersebutbelumjugadikabulkan".

Janganlah kamu melakukan suatu ketaatan dan meminta

ganjararmya,tapibersabarlinhinggaAllahsendiriyangakan
memberikanganjaranituatasperbuntanmu.

Janganlahkanumelakukansuatukebailranhanyauntukdilihat
olehoranglaln.

iKed«a: Walaupun semua penafsiran di atas masih berkaitan
denganayattersebut,namunpenafsiranyangpalingdiunggulkanadalali

penafsiran yang disampaikan oleh lbnu Abbas, yaitu: j anganlah kamu
memberikan sesuatu dengan harapan dapat menerima harta yang lebih
banyak.  Karena,  kata ma#»a biasanya digunakan untuk makna
memberikan, seperti ungkapan: ma7!arzf«/i/qatrf¢7. faErdzercr, yang artinya :

alou memberikan itu kepadanya. Sebagaimana pemberian j nga sering
disebut dengan sebutan cz/ m7.»#ch. Seakan yang disebutkan oleh ayat ini

adalahperintahkepadaNabiSAWagarhartayangbeliaukeluarkanhanya.

karenaAllah,bukanmengharapkanperhatianbahkanbalasanyanglebih

besar dari sesama makhluk, karena Nabi  SAW tidak diutus untuk
mengumpulkinhartaataupunkeduniaanlainnya,olehkaremituNabisAW

pemah bersabda,

„;hiij°|3tLLhi°iS;#&I;ji+d,a
C`Aku tidak berhak atas nikmat apapun yang diberikan Allah

kepada  kalian  kecuali  h,anya  seperlima  saja.  Namun



seperlima itu (yang kalian sisihkan) aha kembalikan kepada

halianjuga.»4os

Nabi-SAwjugaseorangyanglebihmementingkankepentingan

kaummuslimindisekitamyadibandingkankebutuhankeluargadananak-
anaknyasendiri,olehkarenaitulahNabiSAWtidakmeninggalkansana
sekalihartawarisanuntukkeluarganya,karenaNabiSAWtidckpemah
menyimpan atau bahkan menumpuk harta yang diberikan Allah SWT
kepadanya.

Beliau juga rna 'shwm (telal dijaga oleh Allah) dari keinginan

keduniaan.0lehkarenaitulahbeliaudilaranguntukmenerimasedekal,
Namun beliau tetap diperbolehhan untuk menerima hadiah, hal ini
ditunjukkanketikaNabisAwdiberikanhadiahbeliaumenerinanyadan
berterimakasihatasnya.Halinijugaditunjukkanolehsabdabeliauyang
menyebutkan,

tj£,i,+.J,;G+i},JLi=fy,£,}j!tis},
C`Apabila aku diundang pada perjamuan daging kambing

maha aha akan mendatanginya, dan apabila aku diberikan
hadiah maka aha akan menerimanya."406

Ibnu AI Arabi mengatakan4°7: Nabi SAW diperbolehkan dan

disunnahkanbaginyauntukmenerinahadiahyangdiberikanoranglaln

405 Periwayatan hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.
406  HR. AI  Bukhari  pada  pembahasan  tentang  pemberian,  bab:  2.  Juga  pada

pembahasan tentang pemikahan, bab: 73 . Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim
pada pembahasan tentang pernikahan, bab: 104. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
AhmaddalamA/M#smad(2/424).

4o7 Lih. .4feham j4/ gc{r `a# (4/1889).



kepadanya,namunbeliautidakbolehmenerimahadiahyangmelimpah

ataupunmenumpukhadiahyangditerimanya.

Apabila Nabi SAW saja yang hidup secara sangat. sederhana
dilaranguntukmenerimahadiahyangbanyak,mckaterlebihlagiorang-
orangyangsudahcukupkaya,merekatidaksepantasnyauntukmenerina
hadiahyangmelinpahdarioranglain,lralenahalitusebenamyamengbina

dirinyasendiri.

Begitu pula yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalch:

janganlahkamunemberikansesuatuuntukmengharapkanbalasannya,
karena mengharapkan adalah tanda ketamakan, din ketamakan itu
dilarangbagidiriNabiSAW,sebagaimanaAllalSWTtelahfroankan
kepadabeliau:

3i36eis;i;a:+,6il73#J:j}j*grifisl==:Cjj€{£;6i±'f3

j3fj2i¥b
"Danjanganlahkamudyu:hankeduamatanukapndaapayangtelch

Kani berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga
kehidrpan dtlnia untuk Kami cobai nereka dengannya. Dan karunia
Tuhan hamu adalah lebih baik dan lebih keka|."408

Walaxpunbungakehidxpaninidipefoolehkanbariparatimatnya

yanglain,karenaituadalchnikmatdariAllchkepadaparamakhluk-Nya
di dunia. Mereka diperbolehkan untuk nenikmatinya, mencarinya, dan
memperbanyalquya.

Sedangkanparaulamayangmenafsirkanayatinidenganamal

perbuntan,yakni:janganlahkanumenyebut-nyebutamalperbuatanmu

408 (Qs. Thachaa [20]: 131 ).



kepadaAllahdanmemperbanyaknya,initemasuksalahsatumaknayang

baik,karenaseorangmanusiayangmen8habiskanseluruhhidupnyauntuk

berbaktidalamketaatankebadaAllah,tanpaadanyakeinginandaridiri
sendiri,makatidakmun8lchadarasasyukurdidalandirinyaatasnikmat

yangtelchAIlchberikan.

Ketiga..FimanAL"SWT,:E§S=S;=S§3..Danjanganlah
hamu memberi (dengan maksud) memberoieh foalasan) yang lebih

ba#);ck."JumhurulamamembacakatacF::'denganmenggunakandua
hurufrm»yangtexpisah(/t7mmf7f),sedan9kanAbuAs-SanmalAIAdawi,

AsyhabAIUqaili,danAIHasan,membacanyadenganmenggabungkan
keduanyadanmen/arydi.ckannya(fami##a)409.

Dan untck kata ;±=j:, jumhur ulama membacanya dengan
menggunakanAarcrhafdfoammchpadahurufrcr`(mc7rrty),yangmemiliki

makna saat ini ®rese#f), seperti ketika seseorang mengatakan: jcr `a

zcri.dw7.}JarfwdfryangartinyaZaiddatangdenganberlari(raafr!.dfacr#).

Denganbentukprese#finimakamaknaayatdiatasmenjadi:janganlah
kanumemberikansesuatudenganharapanmendapatkangantinyayang
lebihbanyak.

Naniun kata ini dibaca oleh AI Hasan dalam bentuk mcz/.z"giv

(menggunakan s"fu# pada huruf ra `)4]°, sebagai jawaban dari kata

ae9gi.ra`aAyangmenggabungkankeduahuruf»af»tidaktermasukgz.ra`chsab'czA

yang  in"fawaff.r.  Yang  menyebutkan gz'rcz `aA  ini  adalah lbnu Athiyah  dalan i4/
Muharrar AI Wkyiz (161\ 56).

41° g;.ra`aA AI Hasan  ini tidak termasuk gj.ra`a4 sob '4fe yang  mw/awcrf!.r.  Dan

yang menyebutkan qJ.ra `aft ini adalah lbnu Athiyah dalam i4/ M#Acrrrar £4J Wo/.i.z
(16/156),dandisebutkanpulaolehAbuHayandalam,4/Bafer.4/Mwfai.f#(8/372).



laranganyangdisebutkansebelumnya(/aalam#w#).Akantetapipendapat

initidakdapatditerima,karenakataj;±;j'bukanlahsebuahjawaban
darikatalarangantersebut,

Ada juga yang bexpendapat bahwa kata  j5±=j'  bisa juga
dianggap sebagai bacJcr/ dari kata c;:3~, yckni seakan yang dikatakan

adalah:janganlahkamumengharapkanyanglebihbanyakdariyangkanu

berikan.Namun,pendapatinidibantaholehAbuHatim,iamengatckan
bahwakata*:=±'tidakbisadianggapsebagaibadr/,karenasuatukata

jrfe'bukanlahbagiandarikatac£:±'hinggadapatdijadikansebagai
badal dainysi

Lainhalnyaapabilas„faf#yingdiletakkanpadakataj±=j'
hanya untuk meringankan bacaarmya, atau dibaca wtrg¢/pada kata
tersebut, maka keduanya dapat dibenarkan.

Lalu ada juga beberapa ulama yang membaca kata jir`
denganmcmsAafb(menggunakanAcrmafacrf/zzfha7Zpadahurufr¢),mereka

adalah AI A' masy dan Ychya. Mereka beralasan bahwa eta_-huruf /crm

yangbemaknaagarataus"pap/ayangtidakdisebutkanpadaawalkata
Jg=±'.Seakanyangdifimankanadalah:wa/aafq».#"«/ftusradrFz.ra
0 anganlah kanu memberikan sesuatu supaya diberikan balasan yang
lebihbanyak)4ll.

AdajugayangberpendapatbahwamausA"bnyakataj±;±`

padaayatinibisajadikarenakatacrrz(hagivf»asAb)yangtidakdisebutkan.
Pendapatinidiperkuatdengang7.r¢`a7zlbnuMas'uduntukayatini,yaitu:

walaa tamnun an tastaktsirall2 .

4]]  gjrcr`cr4 yang  mengguna,kan  4crrcrfaf /crftich  pada huruf ra`  ini juga tidak

te:rmasok qira`ah sab 'ah ya,ng mutawatir.
4t2 97.ra `aA Ibnu Mas'ud ini juga tidak termasuk gz.ra `ch sad 'aA yang in"f&wafz.r.



AIKisa`imembantahgjrcr`aAini,iamengatakan:kalaupunada

kata¢#sebelumkata;;i;=j',lalutidakdisebutkan,makakata:*=S'
tetap akan menggunakan Aarcrkarf d#ammch, dan maknanya pun sama

sepertitidakmemprediksikanadanyakatacz«.

kata a/ ma»»  (jij`)  pada  ayat  ini  bisa juga  bermakna
memberikansesuatukepadaoranglain,lalumenyebutkanpemberianitu

dihadapanorangyangdiberikan.PendapatinidiperkuntolehfimanAllah

SWT,[5;S;ffil'3ifeil.lJri4..Janganlahkamumenghilangkan
(pahala)  sedekahmu  dengan  menyebut-nyebutnya  dart  menyafeiti

/perasaa#sl.pe#er!.rna/."4'3Sepertinyamaknainilahyang.palingsesuni
untuk makna ayat di alas. Wro//chef a '/am.

FirmalAHah:

©ri-6fflJB
" Dan untuk (lee.aeruchi perintch) TiLhanmu, bersabarlah."

(Qs. AI Muddatstsir [74) :7)

Untukayatinijugahanyaterdapatsatupembahasansaja,yaitu:

Firmai Allah  SWT,  ;;6a;;Zj  "Da#  w#fwk /memc#wfar.

pcr!.#fclftyrwha#m#,bersabar/ah"Yckni,tethadaptuanmu,pemilikmu,
Tuhanmu, mcka bersabarlah kamu akan pelaksanaan segala kewajiban
dan peribadatan.

Dan yang menyebutkan qi.ra`a#  ini adalah lbnu Athiyah dalam j4/ ""harrar i4/
Wcr/.i.z(16/156),dandisebutkanpulaolehAbuHayandalamA/Ba4rj4/M#AjfA(8/
372).

413 (Qs. AI Baqarah [2]:264).

533:



Mujahid menafsirkan makna ayat ira adalah: bersabarlah atas

sesuatuyangmenyckitimu.

mnuZaidmenafsirkanmaknanyaadalah:kamutelahdiserahkan

sesuatuyangagung,yangakanditentangolehorang-orangasingbahkan

oleh orang-orang di sekitarmu (orang-o.rang Arab), oleh karena itu

bersabarlah kamu karena Allah.

Adajugayangmenafsirkanmaknanyaadalah:bersabarlahdi

bawahnaunganketentuantakdirAllah.

Adajugayangmenafsirkanmaknanyaadalah:bersabarlahatas

segalaujianyangmenimpamu,karenaAllahSWTpastimengrjisetiap

utusan-Nya dan penolong agama-Nya.

Adajugayangmenafsirkanmaknanyaadalah:bersabarlahatas

segalaperintahataupunlarangandariAllah.

Danadajugayangmenafsirkanmaknanyaadalah:bersabarlah

apabilakanuharusbexpisahdarikeluargadantanahkelahirarmu.

FirmanAllah:

©dei3±r,+3!'di,.ij©jjfl7j~j¥i;,¢
©givs# 6i.pjJ-i fe  ,

"Apabila ditiup sangkakala. Maka waktu itu adalah waktu

(datangnya) hart yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi
fJ.d¢4 mwd¢fo." (Qs. AI Muddatstsir [74] :8-10)

Untukketigaayatinidibahasbeberapamasalch,yaitu:

Firman  Allah   SWT,   jjllTj# I;,¢:   "4pobJ./a  dJ.f!.ap



sa#ghaAcz/cr." Kata  jJsthT  adalah bentuk /a¢ '#zt/ dari kata cm-#crgr

(lubang),yangseakaninenunjukkanpadasesuntuyangdilubangiieardapat
mengeluarkansuara.Katac7«-#c7grsendirimenurutbahasaadalahsuara,

dan apabila dikatakan:  #clggara bi.smi. crr-rcr/."/, maka artinya nana

panggilanseseorang,yangapabiladisuarakannamatersebutmakaorang
yangmemilikimmaituakanmerasatexpanggil.

Mujahid dan ulama lainnya mengatakan: cr»-#agr itu stejenis

terompet,yangmaksudnyadisiniadalah-sangkakalayangditiupkanuntuk

kali kedua di hari kiamat nanti.
\   Namun ada juga yang beapendapat bahwa tiupan sangkakala

yang dimaksud adalah tiupan yang pertama, karena sangkakala yang

pertanaitulah.yangmembuatgegerdiseluruhtempat.

Semua keterangan dan pendapat mengenai hal ini telah kami
uraikan secara mendetail pada tafsir surah An-Naml4L4, tafsir surah AI

An'aam4L5,danpadakitabkamiyanglainyaituj4f-radrtz.rczA.

Abu Hayan meriwayatkan: Pada suatu hari Zurarah bin Aufa

pernah mengimami  shalat kami,  lalu pada saat  ia membaca  ayat,

?jtlTj7j33ls,¢"4prbJ./adJ.fr.#psa#gfafa/a."Tiba-tibaiamenjatuhkan
dirinyabersujuddanlamasekalisepertiorangyangtelchmati.

SementaraFimanAllah,;+i3!|,+3;3!T€lJ,-.i;."Mrfuwfawif„
crcJa/crfo wcr#w /ZJcfcr#gnycr/ foar!. )/czng sw/!.f. " Yalmi, hari itu adalah hari

yangterasasangatsulit.6±jjja-fj£"Bagz.oro#g-oro#gha¢r."Yalmi,
bagiorang-orangyangtidakberimankepadaAllahdankepadaparaRasul-
Nya.

4" Surah An-Naml ayat 87.
415 Surah AI An'aam ayat 73 .



g±r:±'i#``£ogjrj.dr*m#daA."Yalmi,tidaksepeledantidakada
kelembutan.

Halinidirasakanberatolehmerekakarenapadasaatitubelenggu

yangmerekakenakanmakinlamamalrinmengecildansempit,sulitsekali
bagimere-kauntukleluasabergerak.Berbedadenganorang-orangyang

beriman,yangwalaupun'memilikidosananunmerehatetapmengesakan

Allah,belengguyangmerekakenakanlana-kelanaanmakinmelonggar,
hingga akhimya terlepas saat mereka diizinkan untuk masuk ke dalam
surgadenganrahmatdariAllchSWT.

Kata ,+3j' sendiri berada pada posisi 7»a#sA"A (berd¢rc7k¢/

/a/fech), dengan prediksi makna yang dimaksud adalah: /8dzcza/z.*t7
);crwm##  `asjJ.rw# );a/#mcJ `J.dzJ.J! (itulah hari yang sangat berat di saat
idr).

Nanunadajugaulamayangbexpendapatbahwakata,+3!'ini
berada pada posisi mfl/.r#r (berfaarcrhaf facrsra4),  dengan prediksi:

/crckcra/z.fac7/z.}/cr"mo`idz7.#(itulahyangteljadipadahariitu).

Adajugayangbelpendapatbahwakata}3i3!'pedaayatinijuga
dapatdiprediksikanmenempatiposisimarif'(bewhcrrafaf7ffaczsrch),hanya

saja kata ,+3;3±1 itu mabHz. (haJ.ahaf di akhir kata tidak dapat diubah-

ubah)padaharckt7f/8fhaAkarenaiatersandarpadasesuatuyangtidak

pasti.



FirmanAIch:

©i39i=S[,'4'irj©I'+>jdri;jj3s

:':,Jf±;,i.%':==U,i:::,:,;#:g
" Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku

telah menciptakanrtya sendiriQtn. Dan Aku jadikan baginya
harta benda yang banyak. Dan anak-dnak yang selalu
beTsama dia. Dan Ku la[pangkan baginyo (rezeki dan

kekuasaan) dengan selapang-lQtpangnya. Kemudian dia
ingin sekali supaya Aku menambahnya. SekqLli-kali tidak

(akan Aku tambah) , karena sesungguhnya dia menentang
ayat-ayat Kami (AI Qur` an). Aku akan membebaninya

mendaki pendakian yQ[ng memayahkan."
(Qs. AI Muddatstsir [74] :11-17)

Untukketujuhayatinidibahasenammasalah:

Perfum¢:FimanAIlahSWT,rf+3j££Ii;ijj);"87-crrha»/aft
Aha  bertindak terhadap  orang yang Aha  telah  menciptakannya
se#dz.rjcrJ7."Kata.j3;padaayatinimerupckankataancanantyakniada

ancamanyangtersiratdidalankataini),karenamaknasebenarnyadari
ayatiniadalin:demimakhlukyangAlniciptakantidakmembawaapapun,
biarlahAkuyangmenindaknya.

Dengan makna ini, maka kata I`trj pada ayat ini berposisi
sebagai keterangan dari d"crm!.r mcr/'#/ (kata ganti objek) yang tidak

disebutkan.  Prediksi kalimat yang dimaksud adalah:  t¢a/crgfcl  ¢wJ

wcrACJcr%w, yang artinya: menciptakan (nya) seorang diri, tidck memiliki



ariak ataupun harta, kemudian setelah itu Aku berikan yang telah Aku

tetapkan apa yang hanis diberikan kepadanya.

Para ulama tafsir meriwdyatkan, bahwa orang yang dimaksud

padaayatiniedalahAIWalidbinAIMughirahAIMalkhzuni.Walaupun
sebenamyaseluninmanusiadiciptakanseorangdirisepertihalnyaAIWalid,

nanun ayat ini ditujukan kepada AI Walid, kerena kufur nikmat yang
berbeda dengan orang lain serta sering membuat perasann Nabi SAW

menjadigurrdahgulanaitulahyangmenyebabkaniamenjadisorotan.AI

WalidmemangseringdipanggildengapsebutanAIWinid(seorangdiri)

olehkaLmnyasendiri.

Ibnu Abbas pemah mengatakan: AI Walid sendirilah yang

menamakan dirinya cr/ wchz.d, karena ia seringkali berkata: aku adalah a/

wafr7.d bin a/ waA7.d (manusia yang spesial dari anak seorang manusia

yang spesial), tidak ada seorang pun di negeri Ar;b ini yang serupa
denganku,begitupuladenganayahku,tidakadadinegeriiniyangserupa
denganAIMughirah.KarenaituFirmanAllah,f+?jj£Iij;jc3Jsyang
maknanyaadalah:BiarkanlahAkuyangakanmenghukum-manusiayang
menganggapdirinyaspesialitt]padahalAkuyangmenciptakarmya.Bukan

karenaAllahmengakuinyasebagaiseorangyangspesial,nanuniniadalah

ancamanuntukanggapannyaitu.

Sebagiankalanganadajugayangbelpendapatbalwakatal'+3Tj

pada  ayat ini  kembali  kepada cJfa¢mI.r Yang Maha Kuasa.  Dengan

penafsiransepertiitukalanganinijugamenyampaikanduamaknayang
berlain:

-2.

BiarkanlchAkusendiriyangakanmenchukumnyananti,telpisah`

dari hukuman-hukuman yang Aku j atuhkan kepada manusia
lainnya.

Aku telah menciptakannya dengan Tangan-Ku sendiri, tidak



ada siapapun yang ikut campur dalam penciptaan itu, dan
Aku sendiri pula nantinya yang akan membinasakannya,
Aku tidak butuh siapapun yang dapat membantu-Ku untuk
membiusakarmya.

Dengan penafsiran ini, maka kata |`+i mur pada ayat diatas
beposisi sebagai keterangan dari d»amz.r/a '!./, yaitu humf fa ` pada kata

ife.
PendapatyangpalingdiunggulkanadalchpendapatMujahid,yang

menafsirkan:Akumenciptakaniascorangdirididalamperutibunya,tanpa

ketunmandanjugaharta,laluakuberikanianikmatyangmelimpah,nanun
iamengkufurinya.

DenganbegitumakakataI`+3.jkembalikepadaAIWalid,yakni:
AIWalidtidakmemilikiapapunsebelumnyalaluAllahSWTmemberikan
banyckhalyangbisaiamilihisetelahitu,

Adajugayangberpendapatbahwamaksuddarikatal'|c3jpada
AI  Walid  adalah:  bahwasanya  ia akan  dibangkitkan  seorang  diri
sebagaimana iajuga diciptakan seorang diri.

Adajugayangberpendapatbahwaungkapancr/wchid(l'|e3-i)
adalahditujukankepadaseseorangyangtidakdiketahuisiapabapaknya.

AdapaunbapakyangdisebutkanolehAIWalidadalahhasilrekayasanya

sendiri saj a, kareha memang AI Walid dikenal sebagai 9rang yang suka
mengaku-ngaku,sebagainanayangtelahkamisebutkanpadatafsirfiman
AIlahswT,fe6`1JJ,`<>i=:.;P±..Hangkakukasar,selaindariitu,yang

P
ferfe#cz/ fa/czAc7fc77f#);cr. ''4L6 Dan suka mengaku-ngaku adalah salah satu

sifatkejchatanAIwalid.

416 (Qs. AI Qalam [68] : 13).



jKedwa: Firman Allah SWT, |S9];; S[ ,'j;i;;i "Da# +4fu

jadikan baginya harta benda yang banyak." Yakri, A1:1ah mctinpahhan
danmemberikanAIWalidhatayangsangatbanyak.Hartayangdimiliki
olehAI Walid pada saat itu di antara lain adalal temak unta, ternak kuda
betina, temak' hewan-hewan lainnya, kebun-kebun, hamba sahaya, dan
selir-selir. Semua hartanya terbentang antara kota Makkah hingga kota

Thaif.Begitulchkira-kirayangdisanpaikanolehThnuAbbas.

Berbeda dengan Mujahid yang meriwayatkan harta AI Walid
dengan jumlah keselurulan, yaitu sekitar seribu dinar uang emas mumi.

Namun riwayat ini tidak hanya disampaikan oleh Muj ahid saj a, karena

Sa'idbinJubairdanlbnuAbbasjugamenyampaikanhalyangsama.Lain

dengan Qatadah yang mengatckan bahwa harta AI Walid itu beljumlch
6000 dinar. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri danjuga Qatadah pnda riwayat
laimya menyebutkan 4000 dinar.

Ats-Tsaurijugamenyebutkanriwayatlairmyayangmengatakan
bahwa harta AI Walid itu berjumlah 1.000.000 dinar. Riwayat lain dari
MuqatilmenyebutkanbahwaAIWalidmemilikisebuahkebunyangtidck

pemah berhenti buahnya, entah itu pada musim dingin ataupun musim
Panas.

UmarbinKhaththabmenafsirkan,bahwamalmadarifimanAllah
SWT,  13g&;: S[ ,Jj=j:;i  adalah:  Allah memberikan AI  Walid

penghasilanyangmelimpah,iadapatmenghasilkandunkalilipatyingdapat
dihasilkanolehoranglain.

`   Sedangkan An-Nu'man menafsirkan: melimpahnya harta AI
Walidadalchberupatanahyangluasyangsemuanyadapatditanami.

AIQusyairimenengahi:Padaintinyaayatinimenunjukkanbaliwa

AIWalidmemilikihartayangberkesinanbungandantidcktaputus,entah

itudarijehistanaman,ataupetemakan,ataujugadaripemiagaan.



jffefl.ga:FimanAllahswT,13ri6gr6"Da#a#ak-a#afr);a#g

se/aJw berscrma d!.a." Yalmi, anak-anak AI Walid yang. selalu diikut

sertalran dalam kesehariannya.

MujahiddanQatadahmeriwayatkanbahwaanak-anakAIwalid

semuanya berjumlah sepuluh orang. Sedangkan As-Suddi dan AdhT

Dhahhckmeriwayatkanbahwamerekaberiumlahdunbelasorang.Lalu

Adh-Dhahhakjngamerincikan:tujuhorangdiantaraanakAIwalidterlahir

di kota Makkah, sedangkan lima orang lairmya lahir di kota Thaif.        '

Sa'idbinJubairmenafsirkan:merekaberjumlahtigabelasorang.

SedangkanMuqatilmenyebutkanbahwaanck-anakAIWalidituhanya

beriunlahtujuhorangsaja,yangkesemuanyaadalahlaki-laki.Tigadi

antaramerekaakhimyamasukkedalanaganalslam,yaitu:KhalidQin
Walid),Hisyam,danAIwalid.LaluMuqatiljugamenanbahkan:setelch
diturunkannyaayatinihataAIWalidmakinlanamakinterkurashabis,
danbegitujugadengananaknyayangsatupersatumeninggalkannya,hingga

akhimyaiatidakmemilikiapa-apaketikameninggalkanduniaini.

IbnuAbbasmenafsirkanbahwayangdimaksuddarikatalsrii

padaayatiniadalch:selaludisebulcapyakni:apabilaAIWaliddisebutkan
makaanak-anaknyaakandisebutkanpula.

Adajugayangmenafsirkan,bahwamcksudnyaadalah:anak-

anckAIWalidselalumenycksikanapayangdiscksikanolehayahmereka,

mereka selalu berada di tempat ayah mereka berada, dan merekajhga
selalumelakukanapayangdilakukanaychmereka.

NarnunpenqapatyangpalingdiunggulkanadalahpendapatAs-

Suddi,yangmenyebutkanbahwamaknadariayatiniadalah:anak-anak
AI Walid selalu berada di kota Makkah dan tidak pemah pergi atau
telpisahdariayahmerekayangbemiaga.



jffccmp¢f: Firman Allah SWT,  l'J±' ,'jilfj  "Da# Kw
lapangkan  baginya  (rezeki  dan  kekuasaan)  dengan  selapang-

/apa#g#};a."  Yakni, AI  Walid juga  diberikan kelapangan  dalam
kehiduparmya,hinggaiadapatbermukimdinegerinyadenganpenuhrasa
amandannyanan.

Kata/crmAid(l`Jri')sendirimenurutbangsaArabbemakna
terbentang atau terhanpar. Di antara maknanya adalch sebutan a/ mchd
untukbayi(tempattidumyaataubuaiannya).

IbnuAbbasmenafsirkan,baliwamaknadarifirmanAllchSWT,

l`Jri','jil{;jadalah:AllahmeluaskankehidupanAIwalid,hinggake
negeriYamandannegerisyam.MaknainijugadisampaikanolehMujahid.

PadariwayatlainnyaMujahidmenafsirkan,bchwamaknaayat
iniadalah:melimpahkanhartayangbertumpuk-tumpuksatudenganyang
laimya,sepertibertumpuknyatempattiduryangmewah.

Kcfro:FimanAIlahswT,E3±`%gJfj&~#©Ljf.of¢;i;.f
fL± " Kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. Sekalir
kali tidak (akan Aku tambah), karena sesu.ngguhnya dia menentang

ay¢J-ayatKa7»7.tfl/gz„`a#/."Yckni,walaupunAIwalidtelchmemiliki
karuniayangbegitubanyak,nanuniatetaprakusdanmenginrinkanyang
lebihdariyangiamiliki.Tidak!Allahtidakakanlagimenambahketunman

danhartanya,tidakdengankekufurannyaitu.

AIHasandanulamalainnyamenafsirkan,malmaayatiniadalch:

walaupunAIWalidtelchdiberikanhartayangmelimpchketikadidunia,

namun ia tetap ingin dimasukkan ke dalam surga4]7. AI Walid kala itu

•`' Ulh. Tlaifsir AI Hasan AI Bashri (21315) .

GD



mengatakan,"SeandainyaapayangdikatakanolehMuhammaditubenar

adanya,makasurgaitutidakdiciptakankecualihanyauntukku."Karena

itulchAIlahSWTmenurunkanayatinisebagaibantahanbaginya,"Tidak!

Aku tidak akan menambahkan apa yang telah Aku berikan kepadamu
selamadiduniadenganapayapgAkusediakanbagiorangyangberiman

di ckhirat. " Begitulah, hingga akhimya pada saat ia dibinasakan ia tidck

lagimemilikianck-anakyangkesemuanyatelchmeninggalkannya,begitu

pundenganhartanyayangsedikitdemisedikitterkerusdanhabisbersana
kematiannya.

Kata`;.padaayatinisebenarnyabukanlahkatapenghubung
kalimatinidengankalimatsebelumnya¢emudian),kata`+&disiniadalch

katasindirantyakni:akantetapiiamenginginkanlebihdariitu).Kata*.

P=;,:;::„=;n,:i::;frs;P±je£.T5#£ajd:.Dfi;r„m(::,Am];::a:a¥oT;

gelap dan terang, namun orang-orang yang kaf iir mempersekutukan
(sesuatu) dengan Tuhan mereka."418

Atau j uga §eperti ungkapan: cr '/frazt2jfacr tswm7"a cr#fcr /crj/wcf#z.!.

(aku telah memberikan  sedekah kepadamu namun engkau malah
men9kasariku).

Adajuga yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah: kala

ituAIwalidinrinmeninggalkankesanyangmendalan(mengukirsejarah),

hingga dapat diingat oleh semua orang meskipun ia telah mati. Hal ini

ditunjukkanmelaluiperkataansinis.yangdisanpaikannyamengenalNabi

SAW: sesungguhnya Muhammad itu mad/"r (tidak akan diingat atau

disebutnananyalagiapabilabeliautelalwafat).AIwalidjugamengira

bahwahartayangdilinpahkankepadanyaitutidakakantelputuswalaupun

418 (Qs. AI An'an [6] : 1).



ia telah tiada (hartanya akan dinikmati secara turun temurun oleh anak

cucunya).

Ada juga yang bexpendapat bahwa makna ayat ini adalah: AI
Walid  berharap  akan tertolong  dari  dosa-dosa dan kekufurannya.

Sedangkan kata  'j# yang disebutkan pada a}at setelahnya adalah
sanbungan dari kalimat sebelumnya dan j awaban atas harapannya itu,

yakni: ia tidak akan pemah ditolong dan diselamatkan atas dosa yang
telahdilckckannya.

Namun ada juga yang bexpendapat bahwa kata ~j# tersebut
bukanlah sambungan dari kalimat sebelumnya, dan maknanya adalah,
"Sungguh/benar-benar", yakni: AI Walid benar-benar seorang yang

menentang Nabi SAW dan risalah yang dibawa olehnya.

Untukkata`a#J.I.d(l'Lri),Mujahidmengatakan:katainiadalah
bentuk/cr '7.7./ dari kata `aa77z.d, kedua kata ini bemakna sama ®enentang),

seperti halnya kata/.acr/i.s dengan kata/.cr/7.I.s tyang sama-sama bemakna

seseorang yang duduk).

Ka:fa asalnyaL alhalah `anada ya 'niduf ahuwa `aanid a;fan `aniid,

yang artinya adalah menentang atau menolak kebenaran padahal ia
mengetahui bahwa itu adalah benar adanya. Kata  `cro»z.cJ juga dapat

bemalmahewanyangbeljalantidakse`sualdenganarahannya,bexpaling

dari tujuan awalnya. Bentukjamak dari kata `aa717.d sendiri adalch `w»rmd,

sepertibentukjamck"kkcr'untukkatarcafr.'.

Sedangkan Abu Shalih memaknai kata `a#7.7.d dengan arti orang

yang menjauhi.  Qatadah memaknainya dengan arti  orang yang
mengin8kari.Muqatilmemaknainyadenganartiorangyangmenolak.Ibnu

Abbas memaknainya dengan arti pengingkaran. Lalu ada juga yang
memaknainyadenganartiorangyangmemperlihatkanpertentanganatin

perlawanannya. Riwayat lain dari Mujahid menyebutkan, bahwa makna

•-iii



dari kata tersebut adalah: menj auhkan diri dari kebenaran, menolaknya,

dansekaligusjugamenentangnya.

Bagainanapun,semuamaknainitidakberjauhandengan.makna

menurut bahasa, dimana orang Arab j ika mengatakan `cJ7Iadcr aJ~-ra/.w/

makamaknanyaadalahseseorangyangmelampauibatasdanmelakukan

sesuatu di luar kapasitasnya.

Apabila kata ini disandingkan dengan hewan unta (a/ `a«w"d
7%7.# cr/ I.bz.0 maka maknanya adalah unta yang texpisah dari unta-unta

lainnya dan tidak bersahabat dengan sesamanya. Apabila kata ini

disandingkan dengan manusia (r¢/.w/"» `a#e/zfcD maka maknanya adalah

seseorangyangmenyelesaikanapapunseorangdiridrntidakmaubergaul

dengan orang lain. Si fat `a»z.z.dpada manusia adalah salah satu bentuk

kesombongandariseseorang.Semuamaknainiadalahmaknayangserupa,

yangtelahkamisinggungsebelumnyapadatafsirsurahlbrahiim419.

Adapun bentuk jamak dari kata  `a»z.z.d adalah  `„«"d, seperti

halnyakataJ.agr.7/yangbentukjanaknyaadalahr"g¥/

jFcc#am:  Firman Allah  SWT,  |Sj.; ,'ji£3`L  "A*w a*a#
membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan." M;akrm. dart

kata J.rAaag  (,ii?3L) adalah pembebanan. Adapun menurut lisan
masyarakatArabartinyaadalchmemberikansesuntuyangharusditanggung

bebannyaolehoranglain.

Sedangkanmaknadarikatasha'""d(isj.;)menurutsebuah
riwayatadalah:sebuahgunungbesaryangterbuatdariapiyangberiarak
tempuh qjuh puluh talun, penghuni neraka harus mendaki gunung ini,

419 Surali Ibrahiim ayat 15.
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namun setelah mereka berada di atasnya mereka dijatuhkan kembali

ke dasar gunung tersebut, lalu mereka dibebani lagi untuk mendakinya

dan dijatuhkan lagi, dan begitu seterusnya hingga selama-lamanya42°.

HaditsinidiriwayatkandariAbuSa'idAIKhudri,yangdilansirolehAt-

Timidzidalamkitabnya,laluiamengkategorikanhaditsiniseb;gaihadits

gharib.

Riwayat lain dari Abu Sa'id yang disebutkan oleh Athiyah

mengatakan bahwa s¢a 'wwc7 adalah sebriah batu besar yang berada di

neraka Jahannam, yang apabila penghuni neraka meletakkan kakinya di

batuinimakakakimerekaituakanmeleleh,namunapabiladiangkatkaki

mereka mcka kaki tersebut akan kembali seperti sedia kala. Walaupun

parapenghuninerakaitumengetahuibaltwamendckibatuituakanmembunt
kaki mereka meleleh, namun mereka tetap harus memanj atnya dengan
diseret rantai besar dari arah depan dan dipukul dengan palu godam dari

arah belakang. Padahal, j arak yang harus mereka tempuh untuk sanpai
diatasbatutersebutadalahempatpuluhtahunlamanya,dansesampainya
mereka di puncak batu tersebut mereka dilemparkan kembali ke bawah,
lalu diseret lagi ke atas sambil dipukuli, lalu dilemparkan lagi ke bawch,

dan begitu seterusnya hingga selama-lamanya. Makna ini telah kami

sampaikansebe|umnyapadatafsirsurahAIJin.

Dalan kitab-kitab tafsir juga disebutkan, bahwa kata tersebut
adalah representasi dari sebuah batu yang sangat besar, yang nana batu
ini harus dinaiki oleh para penghuni neraka, dan apabila mereka telah

sampai di atasnya maka mereka akan dij atuhkan dan ditenggelamkan di

dalan neraka Jaharman. Mereka memanj at batu itu hingga seribu tahun

`2° HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir (5/429, hadits nomor 3326).



lamanyasebelumakhimyamerekadilemparkanitu,danpadasetiapharinya

mereka harus berganti selunin elemen tubuh mereka karena hangus

terbckarsebanyaktujuhpuluhkali.

IbnuAbbasmenafsirkan,maknadariayatiniadalah:merekaakan

dibebankandenganadzabyangsungguhmemberatkanmereka,tidakada
sedetikwaktupunyangdiberikanuntukberistirahat.

MakmyangsanajngadisanpaikanolehAIHasandanQatadah.

Beberapaulamajngamenanbahkan,ballwayangmengulititubuh

merelraadalahdirimerekasendiri,tanpaadanyapingsanataupunkematian.

Haliribertujuanagarmerekadapatmerasakanadzabtersebutrdaridalan

tubuhmerekasebagaimanatubuhbagianluarmerekajugamerasakannya.

FirmanAIal:

©jffcz:fj3`f©jijci3j3£3©jff5£j'£j
•oj0rij©;S==Tjj5.jf#©£'gj;£f.©jfo'¢

©#'TJj¥jTii£-oj©;:3j:jisq!Tiri
"SesungguhTtya dia telah memihiTkan dan menctapkan

(apa yang ditetapkannya). Maka celakalah dial
Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dial

Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memihirkan.
Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. KemudiQLn
dia berpaling (dart kebenaran) dan menyombongkan dirt.

Lalu dia berkata.. "(AI Qur`an) ini tidak lain hanyalah
sihir yang dipelajari (dart orang-orang dahulu).

Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia."
(Qs. AI Muddatstsir [74]`:18-25)



Untuk kedelapan ayat ini dibahas beberapa masalah, yaitu:

MengenaifimanAllalswT,jif5£,'£j"Ses«#ggrfAnyad7.a
telahmemihirhandanmene.tapkan(apayangditetaphannya)."Yakni,
AI Walid bexpikir mengenai Nabi SAW dan AI Qur` an a)agaimana cara

menjatuhkannya),danAIwalidjugamenetapkankata-katayangtepat
untukdisampaikan®enuhsiasatdanpersiapan).

HaliniteriadiketikaNabisAwmenchmawahyudariAllahswT

yangmengatakan:

|..,Lit+£Tgb65J17j!G®±jTj!+At$76,tAxp.T:)±j}3'®;>

®#-t3]'!4j|i!ib'j¥-!bfu7c;?Gilf
C`Haa Miim. Diturunkan Kjtab lni (AI Qur`an) dart Allah yang Maha

Perkasa  lagi  Maha  Mengetahui.  Yang  Mengampuni  dosa  dan
Menerima taubet lagi keras hakuman-Nya. Yang Mempunyai karunia.
Tiada Tuhan  (yang berhak disembah)  selain Dia.  Hanya kepada-
Nyalah kembali (semua mckhiuk)."`2l

TidaksengajaAIwalidmendengarNabisAwmelantunkanayat
ini,laluAIWalidberkatakepadakaumQuraisy,"DemiTchan,akutelah
mendengarsesuatuyangkeluardarimulutMuhammad,yangakuyckini
bahwaperkataanitubukanlahpeckataandarimanusiaataxpundaribangsa

jin. Perkataan itu sangat indah dan merdu untuk didengar, apabila
perkataan itu didengar oleh pepohonan niscaya pepohonan itu akan
tumbuhdenganhasilyangbaik,danapabilaperkataanitudidengaroleh
tanah niscaya tanah itu clan subur dan berlimpah dengan air. Perkataan

yangakudengaritusangattinggimaknanyadansangatkuatuntukdijadikan

42l (Qs. AI Mu'min [40] : 1 -3)..
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hujjah, tidak ada yang lebih tinggi dari itu dan tidak ada yang dapat

mengalahkanhujjahnya.Tidakmun8kinperkataanituberasaldariseorang

manusia."

MendengarpenyanjunganitukaumQuraisypunmeyakinibahwa

AIwalidsepertinyatelchteapengaruholehajaranlslam,merekaberkata:
"ApabilaAIwalidmasukaganalslanmakaniscayaseluruhkauniQuraisy

akanikutbersamanya."HalinibukankarenamemangAIWaliddituakan

diantarakaumQuraisydanmenjadipanutanmereka.LaluAbuJahalpun

menermgkan mereka dan berkata, "Aku akan memastikan hal itu tidak
akanpemahteljadi."

KemudianAbuJahalpunmenemuiAIwaliddenganronawajch

yangsedin.AIwalidlangsungbertanya,"Mengapawajahmunanpakberitu
sedih?,"laluAbuJahalmenjawab,"Bagainanackutidaksedih,lihatlah

orang-orang Quraisy itu yang selalu menyisihkan harta mereka untuk

membantumu, mereka yang selalu menghormatimu, sekarang merasa

prihatindantakjubkarenaen9kautelahmemuji-mujiperkataandarimulut
Muhammad. Terutama Ibnu Abi Kabasyah dan Ibnu Abi Qahafch yang
selalumemberikanmakanankepadanu."

MendengarhaliniAIWalidmerasakesal,iamerasadiremehkan

begitu saj a, lalu ia berkata: "(Mengenai harta) kalian tentu tabu bahwa

akumemilikihartayangmelimpah,demiLattadanUzza,akutidakbutuh

itu semua. quengenai pujian) aku hanya ingin mencari titik kelemahan

Muhammad dan para sahabatnya, itu saja tidak lebih. Kalian sering
menyebutnya sebagai seorang yang tidak waras, namun apakah kalian

pemahmelihatiamencekikoranglain?Qcarenasalahsatukebiasaanorang

gilaituadalahmencekikoranglain)."KaumQuraisymenjawab,"Tidak

pemah." AI Walid berkata lagi, "Kalian sering menyebutnya sebagai
seorang penyair, apakah kalian pemah melihat ia melantunkan syair?."



Mereka menjawab, "Tidak pemch."

LaluAIWalidberkatalagi,"Kalianseringmenyebutnyasebagai

seorang pendusta, namun apakah kalian pemah satu kali saj a dibohongi
oleh Muhammad?. " Mereka menj awab, "Tidak pemah. " Kemudian AI
Walid meneruskan: "Lalu kalian juga menyebutnya sebagai Seorang

paranomal,namunbiasanyaparanomalituselalumempengamhiorang
lalndanpenuhkebimbangan,apckchkalianpemahmelihatMuhammad

sepertiitu?."Merekamenjawab,"Tidakpemah."

MemangyangpalingseringdilekatkankepadaNabiSAWadalch

panggilan crsA-fAac7d7.a  c7/ om7'z.7I  (yang  selalu jujur dan yarig  dapat
dipercaya) karena beliau selalu memegang teguh kejuj uran dan ananah

yangdiembanolehnya).

Kaum Quraisy pun balik melontarkan pertanyaan kepada AI
Walid, ``Lalu sebutan apa yang pantas untuknya? ." Kemudian AI Walid

punbelpikirkeras(j§),kemudianmempertimbangkan(jii`),laluraut
mukanyamemburuk(jN;i)akibatterlalukerasnyaiabexpikir,laluia
berkata,"Muhammaditutidaklalnadalchseorangtukangsihir!Bukankah

yangdilakukantukangsihirituadalahmemporakporandakankeluarga?
Memisahkan seorang suami dengan istrinya, dengan anaknya, dengan
hambasahayanya?ItulahyangdilakukanolehMuhammad."

Inilah yang  dimaksud  dari  ayat  di  atas,  yakni:  g;.';4
``Ses2f»gg2fA77)/cr dz.a fe/ch memz.fr.rfec7». " Tentang Muhammad dan isi AI

Qul` an (di dalam AI Qur` an disebutkan bahwa sihir itu dapat membuat

Pelpisahan antara seorang suami dengan istrinya422)
').3±;)  ¢CDan  menetapkan  (apa  yang  ditetapkannya)."

422(Qs.AIBaqarch[2]:102).



Mempertimbangkandanmembanding-bandingkandengandirinyasendiri,

lalumemutuskanapayangakaniasanpaikandarisisiNabiSAWsendiri

dan AI Qur` an (mempelaj ari lalu menggunakannya untuk menikam dari

belakang).

Adapaun firman Allah SWT, jjj[i:f j5jj "A4ake ce/aha/a¢
dial  Bagaimanakah dia menetaphan?." Kata qutila  (J3fr) ya;ng

biasanya bermakna terbunuh, nanun pada ayat ini maknanya adalah
terlaknat.  Sementara sebagian ulama tafsir memaknainya dengan
ferfuJchfacr# atau fafmba#g, karena memang setiap yang tumbang atau

terkalahkandapatdisebutdenganterbunuh.Sepertiyangdisebutkanpada

Sebuahsyair423:

Tiiidaklah linangan air matamu menetes kecuali hanya untuk

menodai.

Dengan kedua anak panahinu yang menusuk ke dalam hati yang

terbumh. (terlena).

NamunAz-Zuhribexpendapatlain,iamengatckanbahwamalma

dari kata gal/i/a pada ayat ini adalah diadzab, dan perkataan ini adalah

bagian dari sebuch doa tharapan).

Adapun untuk kata  {i:i , beberapa kalangan bexpendapat
bahwa kata ini adalah ungkapan takjub @agaimana mungkin), seperti
seseorang yang takj ub akan hasil dari kelj a kerasnya lalu berkata: ha7/c}

/¢'cr/fwhadzcr@agaimanamungkinakudapatmenyelesaikanpekeriaan
ini), padahal pekeljaan itu telah selesai dilakukan. Seperti juga yang

423Pelantunsyairiniadalahlmru`AIQais.Lih.fyar*-4/"ai'a//ag4f(1/16),juga

Jamharah Asy 'ar Al `Arab, h. 41), dan iuga Fath 41 Qadir (S146S).
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terdapat pada firman Allah SWT, ]d+ifjJJ' Ij3j€ Ci3;frT "£J.fraf/crA

bagaimana  mereka  membuat   perumpamaan-perumpamaan
terhadapmu.»+24

AdapunfimanAllchswT,j#"`Kc7%wd7.o#ce/aha/aAdz.a./"
Yalmi, ia terlaknat beberapa kali, dari satu laknat ke laknat lainnya.

Adajugayangberpendapatbahwamaknafimaniniadalah:lalu

ia terbunuh dengan salah satu hukunan yang diterimanya, kemudian ia
terbunuhlagidenganhukumanyanglairmya.

Sementara firman Allah SWT, ji§{i=f "Bcrgcr!.ma#clhafo d7.a

mejqef¢pfacz#?."Maksudnyabagaimanamungkiniadapatmenetapkan.

AdapunfirmanAllchswT,Jfu'`i"`Kem#d!.a#dz.amemj.fa.rfu#."
Yalmi,berkonsentrasipenuhmemikirkanagarkebenaranitudapatditolck
dandiputarbalikkan.

SementarafirmanAllahswT,±'6;;>¢"`Seswdrfojf#dJ.a
bermasaur  "wfacr  dcr#  mere#gw/." Yakni,  mengernyitkan  dahi  dan

memicingkan mata di  hadapan orang-orang yang beriman untuk
menandakan ketidak sukaannya. Hal ini teriadi setelah ia menyampaikan
kepada kaum Quraisy bahwa Nabi SAW adalah seorang penyihir, lalu ia

berlaludihadapanbeberapakaummusliminyanglangsungmengajalmya

untuk masuk agama Islam. Pada saat itulah wajahnya mengerut dan

memicingkanmatanya.

AdajugayangmeriwayatkanbahwaAIwalidmelakukanhalitu

tyakni menunjukkan muka yang mason dan mengemyitkan dahinya) di
hadapan Nabi SAW, saat beliau mengajaknya untuk mengikuti ajaran
aganayangdibawanya.

424 (Qs. A| |sraa`  [17]:48).



Kataa/`abs(j{£)adalahbentukmasfrc7ardarikataini,yaitu
`cz6asa };q 'bz.szf  `absa#  `%6«2/scr#, yang  artinya mengemyitkan dahi

ataumemicingkanmataataumemasangmukamasam.

Sedangkan cr/  `abas (masfadrr yang menggunakan Aclrahaf

/afAchpadahurufba)artinyaadalahyangterjadipadaekoruntaketika
hewantersebutmembuangkotoran425.

Adapun kata basar (jir5) menurut Qatadah dan As-Suddi
adalahmemuramkanmukahinggaberubahbentukdanronawajahnya.

Beberapaulamameriwayatkan,bahwaAIWalidmemperlihatkan

wajahmasam(`a6efas)setelahteriadinyadialog,daniamemperlihatkan

wajah cemberut (6«swzfr) sebelum dialog.

Beberapa kalangan bexpendapat bahwa makna dari kata baser
adalah diam di suatu teripat, tidak maju tidak juga mundur. Mereka
mengatakan: itulah kata yang digunakan oleh masyarakat Yaman untuk
mengungkapkan sebuah kendaraan yang sedang berhenti, tidak datang
darisuatutempatdantidakjugapergi.Maknayangsamajugadigunakan
untukkataabsaraQ)entukrzfba'z.).

Sedan8kankebanyakanmasyarakatArabyanglalnbelpendapat
bahwa kata basara bermakna: wajal yang memerch atau berubch raut
mutanya-

AdapunfimanAllahswT,jr3f£"`Kemqd7.and7.abexpa/z.#g."
Yalmi,bepalingpengimenujukaumnya.

jfaTB"D¢»menyonbo»gha»dz.w.."Yalmi,tidakmauberiman
karenamerasalebihdalamsegalahal.

AdajugayangberpendapatbahwakeberpalinganAIwalidadalah

•2S Lih. Ash-Shihhah (31945).



darikeimanan,sedangkankesombongannyamunculketikaiadiajakuntuk

beriman.

Adapun flrman Allah SWT, ;'3j'3:g {!TiL£ -oj J`£j "£a/% dJ.a
berhata,  `(AI Qur`an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelofari

/Z7crrj. ortz7qg-orang cJcr¢cf/w/ '. " Yalcni, AI Walid berkata, "Bahwa apa yang
dibawa dan disampaikan oleh Nabi SAW tidak lain hanya sihir belcka,

sihiryangdapatmempengan]hioranglain."

Kata sihir sendiri bemakna tipuan, seperti yang telah kami

jelaskansebelumnyapadatafsirsurahAIBaqarah426.

Beberapa kalangan bexpendapat bahwa makna dari kata sihir

adalahmemperlihatkankebatilandalambentukkebenaran.

Adapun kata crrsrcrfo (;S') adalah bentuk maf¢dar dari kata
c}rforcr );a 'tsz.r#, yang artinya adalah teringat `akan sesuatu melalui orang

lain. Di antara makna dari kata ini adalah ungkapan And7+s mcr }s2fr, yang

artinya adalah: hadits yang dinukikan oleh para ulama khalaf (modem)
dari ulama salaf (nasa lalu).

Abusa'idAdh-Dharirberpendapat,bahwamaknadarikataj33;

padaayatiniadalchdiwariskan,yakni:apayangdisampaikanolehNabi
SAW semata-mata hanyalch sihir yang diwariskan kepadanya.

SementarafirmanAllahswT,j£?-73b;ijTiLibj"J#J.rz.dqk/a7.»
foa#);cr/aft per*crraa#  mcmwsz.a. "  Yakni,  apa  yang  dikatakan  oleh

Muhanmadhanyalahperkataanmakhlukbiasa,yangdapatmenipuhati
sebagaimanasihirdapatmenipumata.

As-Suddi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia

padaayatiniadalahSayyaryangberasaldaribaniKhadhram,yangselalu

426 Surah AI Baqarah ayat 102.



menyertaiNabisAwkemanapunbeliaupergi.KaumQuraisymenasabkan

perkataan Nabi SAW itu kepada Sayyar, karena kemungkinan besar
menurut mereka Nabi SAW belajar darinya.

Ada juga yang mengatakan bahwa manusia yang dimaksud
berasaldarinegeriBabilonia.AdajugayangmengatakandariMusailanah.

Ada pula yang mengatakan  dari Addi AI  Khadhrami  si

paranomal.Adajugayangberpendapatbahwabeliaumendapatkannya
dariseseorangyangmengaku-ngakusebagaiNabipadamasa.sebelumnya,

lalu.beliaumengutipapa-apayangdiajarkanolehaya.

Finaniun:

©ji`f3d;:{©;:=Cdijsf~(j©j±=,I;i
©riri=,J,

"Aku akan memasukkannytl ke dalam (neraka) Soqar.
Thhukah kamu q[po (r.eraka) Saqor itu? Saqor itu tidak
meninggalkan .dan tidak membiarkan. (NeTaka Soqar)

adalah pembakar kulit manusia."
(Qs. AI Muddatstsir [74] :26-29)

Untukkeempatayatinijugadibahasbeberapamasalah:

Pcrfamo:  Firman Allah  SWT,  ji£3±t  "i4Aav  ata»
memasukkannya  ke  dalam  (neraka)  Saqar." Yaknji, AIla.h E\kz[n

memasukkan AI Walid ke dalam neraka Saqar agar sanpai kepadanya
danmerasakanbagainanapanasnyanerakatersebut.

NerakainidisebutdenganSaparkarenapanasnyasetaradengan
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panasnya matahari, kata ini diambil dari ungkapan s"gc7rc7/A" os)/-s)icr7»s,

yangartinya:mataharimelelehkannya,menchanguskannya,ataumembakar
kulit wajahnya. Kata ini tidak difcrsfarz:flcan sebagai bentuk mar 'rz/arfo

(definitif) ataupun bentuk mw `cr##ars (female).

Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa neraka Saqar adalah neraka
tingkat ke enam di atas neraka Jahannam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pemah
bersa;hde,,`CNabi Musa pernah bertanya kepada Tuhannya, ia berkata,
`wahai Tuhanha, siapahah hamba-Mu yang paling fahir (yang patut

dikasihani)?. ' Allah .menjawab,  `Para  penghuni  neraka  Saqar."

RiwayatinidisampaikanolehAts-Tsa'labi.

jKcdw¢: Firman Allah SWT, jif i; €|jj3f~Gj "rcrfeziAaA ha"#

crpa /77erafrcr/ Scrgar jf#.?. " Firman ini menunj ukkan betapa dahsyatnya

adzab yang ada di neraka Saqar. Yakni, apakah kamu tahu apa neraka
Saqaritu?Apayangteriadididalamnya?Apayangdiperbuathyaterhadap

para penghuninya? Ini adalah kalimat yang sangat besar maknanya.

Kemudian setelah itu disebutkanlch keadaan di dalam neraka itu

"e\alifiman-Nya..ii=qiris"Saqaritutidakmeninggalhandan
f7.c7a*membz.c7rha#."Ayatiniterdiridaridunkalimatdenganmaknayang

sama,  dan disebutkannya makna yang  sama  ini  bertujuan sebagai

penegasan. Makna ayat ini adalah neraka Saqar tidak akan menyisakan
atau meninggalkan tulang-tulang para penghuninya, atau j uga daging

mereka, atau darah mereka, atau segala macam yang ada pada tubuh

mereka, semuanya alran dibakar, dipanggang, dihabiskan, hingga tidak
ada lagi yang tersisa.

Adajugayangmehafsirkanbchwamaknaayatiniadalah:neraka



Saqartidakmenyisakansatutitikpundaribadrantubuhparapenghuninya,

lalukemudiandibentukdariawallagimenjaditubuhyangsempumaseperti

sediakala.NerakaSaqartidakakanmeninggalkanmerekadanakanterus

membakarmerekaberulang-ulangkalihinggaselama-lamanya.

Mujahidmenafsirkan,maknaayatiniadalah:nerckaSaqartidak

akan meringgalkan satu pun dari penghuninya yang hidup tetap hidup,
dannerakaitujugatidakakanmembiarkanyangmatitetapmati,seluruh

penghuni neraka itu akan dibakar setiap kali mereka di bentuk seperti
semula.

As-Suddi menafsirkan, maknanya adalah: neraka Saqar tidak

akanmening.galkandagingparapenghuninyaberlana-lamahiduptanpa

dibakar, dan neraka Saqar juga tidak akan membiarkan tulang-tulang
merekabersembunyi,semuabagianfubuhakandibakarolehnya.

Ketiga..FinanA11alsv\rT,±i±if=ls"Qverahasaqar)adalah

pembakarkulitmanusia."TLato'-L=|Sbelasa.1darilaahayaluuhu,yang
artinyamerubahwamanya.

Jumhur ulama  membaca  kata tersebut  dengan  mar/„ '

(menggunakan frarofaf d*ammafr pada  akhir kata//ow;wachafw#),
sebagai si fat dari kata jif pada fiman Allah SWT, ;i£ (j|)j.>f~Cj
¢CTlahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? ."

Sedangkan beberapa ulama membacanya dengan ma#SA"a

("ougguna[han harahat f athahl lowwaahatchYT7 , sehagal ikhtishash
®engkhususan) untuk sesuatu yang menakutkan. Para ulama yang

427  gi.ra `a^ yang menggunakan  »asAab  tidak termasuk gl.ra `aA Sa6 'ch yang

mzifai4iaff.r. gf.ra `ch ini disebutkan oleh lbnu Athiyah dalam A/ WqAarrar .4 / Pya/.&
(16/161),danjugaolehAbuHayandalamAJBafrd/"whi.l*(8/375).

•  ,+35?  i



membacanyademikianantaralainadalah:AthiyahAIAufa,Nashrbin

Ashim, dan Isa bin Umar.

AbuRazinmenafsirkanbchwamaknadariayatiniadalah:wajch

merekadihanguskanhinggahitanlegam,lebihhitandarigelapnyamalan.

PenafsiraninijugadisampaikanolehMujahid.

Masyarakat Arab sendiri rpempergunakan kata /aafrc} untuk

makna mengubah, misalnya ungkapan /acrAch# crJ baracJ, atau a/ ¢arr

atau as-s#gm, atau a/ Aa/z#, yang artinya: orang tersebut telah dirubah

wama kulitnya oleh hawa dingin, atau hawa panas, atau oleh sakitnya,

atauolehkesedihannya.

Adajuga yang mengatakan bahwa asal dari kata €ii|}' adalah

kataJcrw¢,yangartinyaadalahrasahausyanglunrbiasa.Danmaknaayat

ihi menjadi: neraka Saqar itu membuat haus yang teranat sangat bagi
selun]hpenghuniyangadadidalamnya.PendapatinidisampaikanolehAI

Akhfasy.

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa makna ayat ini adalah: neraka

Saqar akan membuat haus dan lelah para calon penghuninya karena

jaraknyayangjauh,yaitu500tahunperialanan.

AI Hasan dan Ibnu Kaisan menafsirkan, bahwa makna ayat ini

adalah:merekadiberisekilaspandangannerakaJahannannamunmereka

melihatnya dengan jelas seperti melihat secara langsung. Makna ini

didukung  dengan  firman Allah  SWT:  J¥lriJ,a?±:Ttiu:f6  "Da#
diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang
Sesat.n428

Sedangkan untuk makna bag);ar (7£±j)  ada dua pendapat

428(Qs.Asy-Syu'ara[26]:91).



dariparau|ama429:

1.            Maknanya adalah penghuni neraka dari golongan manusia.

PendapatinidisanpaikanolehAIAlchfasydankebanyckanulana

lainya.

Bcrryar pada ayat ini adalah bentukjamak dari bcrs};raA, yang

artinyakulitlunrpadamanusia.Pendapatinidisanpaikanoleh

Mujahid dan Qatadch.

Adapun bentuk jamak dari bar);ar menurut pendapat yang

pertamaadalahaz}rycar.Pendapatinilahyangsesuaidenganpenafsiran
IbnuAbbas,yaitumanusia.PendapatlbnuAbbastidaksesuaijikadiartikan

dengankulitmanusia,karenakataasaldari/owwchchmenurutnyaadalah

/achaycr/w#fociyangartinyamengkilat.

FimanAnah:

[jyapfj3tlTjEff-ri£[j©rfei±t#
ap.7iJJJ-,tldT ir,rfe;~fafj.rf'ipca

Y

cl5?.7ij;uiS.,tldT+€'3Tfy'jizLijij±:I:a.,tldT5i5j±'$

5ijfTstap#-Tj#+¢r#jfj,d~,tl¢T'uj+BY6±*-TB
I;j€;~i2jLtftj,+j:~ii;Lc;%ThaJdi,,ifcie,i+;j&T

©7aS,tsji}fjaGjEifj#55jiiife'
"Di atasnya ado sembilan belas (rvalaikat penjaga). Dan

429 Kedua pendapat ini disebutkan oleh AI M.awardi dalam tafsimya (6/143).



tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan daTi
malaikat,. dan tidaklah Kami menjadikan bilangah mereka
itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir,

supaya orang-orang yang diberi AI Kitab menjadi yakin dan
supaya orang yang beriman bertambah imanf.ya dan supaya
orang-orang yang diberi AI Kitab dan orang-orang mukmir.
itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam
hatinya add penyakit dan orang-orang kaf ii.r (mengatakan) :

``Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini

sebagai suatu perumpamaan? " Demikianlah Allah
menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan

memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan
tidak ado yang mengetahui tentara Tuhanmu melalnkan Dia
sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi

m¢»«sz.a." (Qs. A] Muddatstsir [74] :30-31)

Untukkedunayatinijugadibahasbeberapamasalah:

Per/gma: Firman Allah SWT, ;if i£=j [j£ "Dz. a/aswjJa ado
sembr./a# be/as /rna/ai.facr/ pc#/.agaJ. " Yalmi, di atas nercka Saqar itu
terdapat sembilan belas malaikat yang siap melemparkan calon para

penghuninyakedasarnerakatersebut.

Laluparaulamasedikitberlainanpendapatmengenaijumlah

tersebut.Adayangmengatakanbalwakesembilanbelasmalaikatituadalal

julnlchmalaikatyangmenj.agaselurthnerckayangdisedickan.Mereka
berkelilingdarisatunerakakenerakalainnya,salchsatunyaadalahneraka

Saqar.

Adajugayangberpendapatbahwajumlahsembilanbelasyang

disebutlcanpadaayatiniadalahsembilanbelaspcmimpinmalaikat,yang
membawahimalaikat-malaikatlainnya.

Adajugayangberpendapatbchwaangkasembilanbelasyang



disebutkanayatdiatasadalahjumlahmalaikatyangmenjaganerakasaqar.

Pendapatinilchyangdisampaikanolehkebanyakanulamatafsir.

Ats-Tsa' labi mengatakan bahwa hal ini tidak dapat dipungkiri, .

karena apabila selun]h nyawa yang hidup di dunia hartya diserahkan

pencabutannya pada satu malaikat saja, maka bukan tidak mungkin
sembi.lan belas malaikat menghukum sebagian malchluk yang menj adi

penghuni di satu nercka.

Ibnu Jurair meriwayatkan, Nabi SAW pemah memberitahukan

tentangsifatmalaikatpenjaganerakaJahannam,beliaubersabda,"A41a/c7

mereha seperti hilatan petir yang menyambar, mulut mereha seperti

tanduk.  Rambut mereka partyang terurai hingga harus diseret. Satu

malaihat itu memiliki kekuatan untuk menganghat dua beban, tchgan

mereha menganghat  satu umat  sekaligus  sedangkch bahu mereka

digunakan untuk menganghat satu buah gunung.  Ketika sampai di
sisi  neraka  ia melemparkan kaum yang digenggamnya ke  dalam

neraha,  setelah itu mereha melemparkan gunung yang dibawanya
ke atas penghuni neraka itu."4?0

Menurut saya  (AI  Qurthubi): Ada sebuah riwayat yang
disebutkan oleh Ibnu AI Mubarak, dari Himad bin Salamah, dari AI

Azraq bin Qais, dari seseorang yang berasal dari bani Thmim, ia berkata:

Ketika kami  berada di  kediaman Abul Awam,  ia membaca  ayat
ini:©jife-¥fe©,£±ri;IS~©ji;`v'jL#f©;i:i:dijsf-Gj
"Tahukah  kamu  apa  (neraka)   Saqar  itu?   Saqar  itu  tidak

meninggalkan  dan  tidak membiarkan.  (Neraka  Saqar)  adalah

pembakar kulit manusia.  Di atasnya ada sembilan belas  (malaikat

pe#/.agaJ. " Lalu ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Apa yang

43°Riwayatinidisampaikanole.hAs-SuyuthidalamJ4z7-Dz".4/A4a»ts«r(6/284).



dimaksud  dengan  angka  sembilan belas  pada ayat tadi? \Apakah

maksudnya19.000malaikat,ataubenar-benar19malaikatsaja?"Abul

Awanmenjawab,"Tidckyanglaip,hanyasembilanbelasmalaikatsaja."
Laluiaditanyalagi,"Darimanaengkaumengetahuinya?."Iamenjawab,
"Melalulfimanselanjutnyayaitu:i#a~rf;i;a:;i!i±`ipl±I;;ej"DB»

tidaklah  Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk

jadi  cobaan bagi orang-orang haf ir." Lalha orainLg lorsedut`behafa,
"Kamu memang benar kalau begitu, jumlah mereka hanya sembilan

belasmalaikatsaja.Lagipulasetiapmalaikatmembawasatuton8katbesi

yangbercabangdua,padasatupukulansajamerekadapatmelemparkan
tujuhpuluhribucalonpenghuninerakakedalanapiyangmenyala-nyala
in„

TidakjauhberbedadenganriwayatyangdisebutkanolehAmni
binDinar,iamengatakan:Setiapsatumalaikatdapatmelemparkanlebih
dariduakabilahdalamsatulemparankedalamnerakaJahannanlebih
dariRabi'ahdanMudharjikadigabungkan.

Sedangkan riwayat yang disanpaikan Imam At-Timidzi
menyebutkan,dariJabirbinAbdullah,iaberkata:Sekelompokorangyang
beragama Ychudi pemah bertanya kepada para sahabat Nabi SAW,
"ApakahNabikalianmengetahuij`mlchpenjnganerakaJalianitai'ri?."Lalu

parasahabatNabimenjawab,"Kanitidakmengetahuinya,tungguhingga
kanimenanyakarmyakepadabeliau."

TidaklanakemudiansalahseorangdarikelompokYchuditadi
bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, "Wchal Muhammad, para
schabathutelahterkalahkanhariini."haluNabiSAWbertanya,"D«/c77»
Aa/ ape mcrefaai Jerdcr/chfa».2," orang itu menjawab, "Beberapa sail

yang lalu orang-orang Ychudi bertanya kepada mereka, ` apakal Nabi
kalian mengetahui jumlch penjaga nercka Jahamam?'." Nabi SAW

5¢:



bertanya lagi,  "£a/w apcI )/ang "erefr¢ /.awab?." Orang itu berkata,
"Mereka menj awab kami tidak mengetahuinya sanpai kami bertanya

langsung kepada Nabi kami." Lalu Nabi SAW bersabda, "4paha# swa/#

kaum dianggap telah terkalahkan apabila mereka ditanya tentang
sesuatu yang tidak mereha ketahui lalu mereha mekyawabnya `hami

tidak mengetahainya sampai kami bertanya kepada Nabi  kami? '.

Bandingkan dengan haum yang bertanya kepada Nabi mereka namun

setelah dijawab  mereka malah berkata,  `Perlihatkanlah kepada

kami wujud Allah secara nyata ' . Celakalah semua musuh Allah! Aha

akan bertanya kepada mereha mengenai debu surga, yaitu debu yang

terbuat dari tepung yang putih yang tidak tercampur dengan apapun."

SelangbeberapasantkemudianparasahabatNabipunmenemui

Nabi dan bertanya kepada beliau,  "Wchai Abul  Qasim (salah satu

panggilanNabi),berapakahjumlahpenjaganerakaJahaman?."beliau
menjawab,"Segz.#J.dcz#LJegr.J"."Yckni,terkadangsepuluhdanterkadang

;embilan.LaluparasahabatNabipunmenjawab,"Baiklahkalaubegitu."

Namun Nabi SAW balik bertanya, "ApakaH kalian tahu apa itu debu
surga?." Para sahabat Nabi terdiam sejenck lalu menjawab, "Apakah
semacam roti Wchai Abut Qasim?." Nabi SAW menjawab, "JtofJ'};any

• terbuat  dari  tepung yang  putih yang  tidak tercampur  dengan

apapun.»43i

Abu Isa At-Tirmidzi mengelompokkan hadits ini sebagai hadits

gharz.6.Iajugaberkata,"Sanadyangkamiketahuiuntukhaditsiniadalah
dari riwayat Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir. "

S ebuah riwayat lain yang diriwayatkan dari Ibnu Wchab, dari
AbdulrahmanbinZaid,menyebutkan:NabiSAWpemahmemberitahukan

431 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir (5/429430, nomor 3 327).



tentang si fat malaikat penjaga neraka Jahannam, beliau mengatakan,
``Jarak antara kedua bahu mereka seperti jarck arttara masyriq dan

maghrib (ujung barat dan ujung timur).".32

Ibnu Abbas juga pemah berkata: "Jarak antara dua pundak
merekaadalahsepertijarckyangditempuhmanusiabebalankakiselama

satutahun.Kekuatanyangmerekamilikiitusepertiketikamerekamemukul

dengan godam, sekali pukul maka 70.000 manusia akan terlempar ke

dasar neraka Jahannam."

Menurut saya (A] Qurthubi): Pendapat yang paling benar
J.7ny;a j4 //c7A adalah yang menyebutkan bahwa malaikat yang beljunlah

sembilan belas tersebut adalah para ketua dan yang memimpin malaikat

lainnya. S edangkan j umlch para malaikat yang sebenamya tidak dapat
kitaketahuidenganpasti,sebngainanatelahdiberitahukanolehAIlchSwr
melalui firman-Nya:  jl €j€J;3 5jii;faj; I;i  ``Da# f7.da* ado )/a»g
mepgetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri."

Sepertijugayangdisebutkandalankitabshahih,sebuahriwayat
dariAbdullchbinMas'udiaberkata:.RasulullchSAWpemahbersabda,

'Oj:;1 fGj if a f i;j 'di '.j:;1 ¢ ,ap ifa, d-^j!T
j,,

•la`jl;utLalof

•.Kelak akan didatangkan pada sauatu hari nanti neraka

Jahanam yang  memilhi  70.000  hendali,  dimana  setiap
kendali ditarik oleh 70.000 ma|aihat."+33

432 Riwayat yang hampir sama disampaikan oleh As-Suyuthi dalam .4d-Dam 4/

Mantsur(61284).
'33 HR.  Muslim pada pembahasan tentang surga dan kenikmatan yang ada di

dalamnya, bab: Panasnya Neraka Jahannam, Jarak Kedalamannya, dan apa yang



Ibnu Abbas, Qatadali, dan Adh-Dhahhak, meriwayatkan: setelah

diturunkannya firman Allah SWT,  ;if i£:i [j£  "Dz. a/as77j/a ado
sembilan belas (malaikat pekyagdy." Abu I anal berkataL ka;:urn Q"alisy,
"rsc7fr-/crf*«m `"m7»chaaJctham (yakni : biarkanlah ibu kalian kehilangan

anaknya,iniadalahsalahsatuungkapanorang-orangArabketikamarch).

Aku mendengar  dari  Ibnu Abi Kabasyah bahwa kalian baru  saja
diberitahukanbahwapenjaganerckaJahannanituhanyasembilanbelas

saja. Bandingkanlah dengan jumlah kalian yang -begitu banyak, dan

semuanyaadalahpetanmgdanpemberani,tidckmung]insepuluhorang
darikaliantidakdapatmengalahkansatusajadarimereka!"

As-Suddi juga meriwayatkan: Setelah inendengarjumlah itu .

Abul Aswad bin Kaladah AI Jumahi berkata dengan nada mengejek,
"Kalian tidak perlu khawatir dengan jumlah malaikat yang sembilan

belas itu, aku akan mengangkat sepuluh malaikat di bchu kananku, dan
sembilan malaikat lairmya di bahu kiriku, hingga kalian dapat langsung

'berlalumenujusurga."

Padariwayatlaindisebutkan,bahwapadasaatituAIHaritsbin
`Kaladchberkata,"Akuakanmenanganitujuhbelasdarimalaikatitu,kalian

hanyacukupmenanganiduamalaikatlainnya."

RIwayatlalnmenyebutkan,bahwaketikaituAbuJahalberkata,
"Apakah mungkin seratus orang dari kalian tidak mampu mengalahkan

satu saja dari mereka (malaikat), agar kalian dapat keluar dari neraka
itu?,"1aluditurunkanlah

Fiman Allah selanjutnya, -Z:±: ¢!?dT¢±±f-l±i:; l:j "Dan
tiada Kami jadikan pekyaga neraha itu melainkan dari malaikat."

Disuguhkan untuk Para Penghuninya (4/2184). Hadits ini juga diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi pada awal bab : Pendeskripsian Neraka Jahannam.



Yckni,yangdiperintahkanuntukmenjaganerakaadalahparamalaikat,

bukanmanusia,yangmungkindapatmerekakalahkan.

Adajugayangmenafsirkan,bahwapenugasanmalaikattidak
lainkarenajenismerekaberbedadenganjenisparapenghunineraka,yang

terdiri dari golongan manusia dan jim. 0leh karena itu, mereka ®ara

penghuni itu) tidak sana dalam beberapa hal, seperti kekuatan ataupun
kctembutan.Paramalaikatitutidakmembutuhkanistirahat,hinggamereka

dapat setiap wakfu mengadzab para penghuni neraka, yang notabene

diciptakanolehAllahnamuningkarterhadap-Nyahinggamembunt-Nya

murkadanmenutupisegalasikaplembutyangsehanrmyadiberikankepeda

makhluk-Nya. Para penghuni neraka itu tidak clan dapat mengalahkan

murkaAllah,yang.diwakiliolehparamalaikatyangdiciptckanlebihkasar

danlebihbesarkekuatamya.

]Fed«a: Fiman Allah SWT,  i#6!jfi{;;3 {}.rf`ig \=;;; L;i
"DantidahiahKamimekyadikanbilanganmerekaitumelainkanuntul

jadi  cobaan  bagi  orang-orang  kafiir." Yalkri, A;hu ]aLhal besecta
sekutunya.

IbnuAbbasmeriwayatkan,bahwayangdinaksuddarikata£:;

padaayatiniadalahpenyesatan,hinggaAbuJahaldanteman-temannya
terpedayadenganjumlahitu.

Adapulayangmeriwayatkan,bahwamaknadarikata±=;disini
adalah  adzab,  seperti  yang  terdapat  pada  firman Allah  SWT,
•fe.li3'.>@'ofaij,rffilS-t'is:i"(Haripembalasanitu)ialahpada

hari' ketiha mereha diadeab di t tas api neraka.  (Dikatahan kepada
mereka),  `Rasakanlah adzabmu itu '."434

'3`(Qs.Adz-Dzariyat[51]:13-14).



Makna firman di atas menj adi : Kani membunt junlah tersebut
sebagai penyebab kekufuran mereka dan adzab bagi mereka.

iKefJ.ga:  Mengenai  g7.ra `aA  untuk  firman Allah,  ;££ i£:i
"Sembilan belas  (malaikat penjaga)."  AIal enam rivayat qira`ah,

diantarmyaadalah:

;feiiL~(denganberfukgz+a`aAbiasa).07'ra`afriniyangdibaca
olehjumhurulana.

:I:>3ii:--i-(denganmenggunakanS"*«»padahuruf`a7.»).Ini

gJ.ra`chJa''farbinAIQa'qa'danThalhahbinsulaiman.

:P>:i:+-(denganmenggunakanAaraha/dfoa7»maApadahuruf
/¢`mard'"1Ach).07.ra`chinidiriwayatkandarilbnuAbbas.

:ii3 ii:-i-(dengan menggunakan s„*## pada huruf r¢ `).
g!.ra`aAiiidiriwayatkandariAnasbinMalik.

;:a+i  ill-  (dengan menggunalcan s"fu» pada hunf s}/7.#).
Qira`ahinijugadiriwayatkandariAnasbinMalik.

:;Ei  :i:--i (dengan menggunakan huruf Aamzafo di awal kata
`cny¢r).07.ra`chinijugadiriwayatkandariAnasbinMalik.

Selunin gz.ra`ch ini disebutkan oleh AI Mahdawi.  Ia juga

menambahkan:  para ulama yang  membaca  jifj 'ii:i-  (dengan
meuszffaf#kanhunif`az.»)beralasanuntukmembedakandenganharakat

lainnya.SedangkanyangmembacanyadenganmenggunakanS"fu#pada

hurufra`(:P>3ii:+-),merekamembacanyadenganmenggunakanasal
kalimattersebutseb'elumdigabungkan,kemudiankata`¢S);ar¢#(yang

padaawalnyamenggunakan/¢mvr.#)diafha/kanpadakataJI.s'ch,namun
kemudian fa#w.# tersebut  dihilangkan karena terlalu  seringnya
dipergunakan demikian. Lalu huruf ra ` diswha#kan dengan maksud



memberhentikanbacaannya.

Adapun para ulama yang membacanya  :Ff  ii:A-  (dengan
menggunaka,n  harakat  dhammah  pa.da tNIruf  ta`  rna;buthah),
berargumenseakankeduakatainisalingterikatsatudenganyanglaimya,

seakan maksudnya adalah c7f¢cr/namun tanpa adanya penggabungap

apapun. 0leh karena itu, huruf fo ` mcrrbwffoch dircr/cz kan, kemudian

bentuk b7.#cr 'nya dikembalikan seperti semula dan diszffa/#kan.

Sedangkan untuk g7.7.a `aA ;fei :iL+. (dengan menambahkan

hurufframzoA),g7.ro`aAinitidakbanyakyangrienggunakannya,bahkan

Abu Hatim menolak gz.rc7 `¢¢ ini. Begitujuga dengan gJ.rcr `ch i:=£3 ai:i-

(denganmenggunakanf"fai#padahurufs)w.#),karenaqz.ra`chinisam£
sepertig7.ra`ch:iEiii:+-,hanyamenggantihuniffrcrmzc7frdenganhunf

wcz2/.ParaulamailmuNahwujugatidakmemilikipenjelasanmengenai

qira`ahhi|a3s.

Khusus untuk g7.ra `aA :iSi fi:*}- (yang menambahkan huruf

frc7mzoA),Az-ZanakhsyarimengatakanbaLwakatacrky«radalahbentuk

j amak dari kata `aty7.7.r, seperti kata)/amz.z.# yang bentukjamaknya adalah
kata  a);m„„436.

IKcfz.gr:FirmanAllahswT,tl£Hlj;J*.,di6giv,"S„Paya
orang-orang yang diberi AI Kitab meky adi yakin." YalKrii, aigar era;ng-

orangyangtelchditurunkankepadamerekaKitabTauratdanKitablnjil

435AIQurthubihanyamenyebutkanenamgi.rcz`chsaja..Danyangtermasukg7.ro`ch

sad 'aA yang mcifowafjr hanya qjra `aJ jumhur (gi.ra `crft yang pertama) dan gi.ra `afa
Abu Ja'far dan Thalhah (g[.ra`a4 yang kedua),  sedangkan q}.ra`cr* yang lainnya
tidak termasuk qira `ah sdb 'ah yang mutawatir.

436Lih.,4/Karyrya/(4/159).



meyakinibahwajumlahpenjaganerakaJaharmanyangdisebutkandidalam

AI Qur` an sama seperti yang disebutkan dalan Kitab-Kitab suci mereka.

Penafsiran ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Adh-Dhahhak,
Mujahid,danparaulamatafsirlaimya.

KemungkinanyangdimaksudolehayatiniadalaliparaahlulKitab

yangtelahmasukdalamagamalslansapertiAbdullchbinSalamdanyang
lainnya,ataujugasemunahlulKitabpadazamankenabian.

iFecmpaf: Fiman Allah SWT,  faj ij;;I: a,jlt5l.~j;;  "Da#
supaya orang yang beriman bertambah imannya." Yakri, der\gan
disebutkannya jumlah penjaga neraka, karena setiap kali  mereka
mempercayai apa yang disebutkan di dalam AI Qur`an maka akan
bertambahlah keimanan mereka, begitu juga dengan ayat ini, dengan
mempercayaijumlahpenjaganerakamakaakanbertanbahlchkeimanan
mereka.

jKe4.rm:FimanAllahswT,3J€P-TB,il9-7ijJde~dt+C'J!`f5
`€Dan supaya orang-orang yang diberi AI  Kitab dan orang-orang

mafhaz.#  z.fzf Jidc7* ragzf-ragrf. " Yckni,  orang-orang yang ditunmkan

kepadamerekaKitabTauratdanKitabhjil,jugaparasahabatNabisAW

yangmengikutiajaranAIQur`an,tidakmeraguiakanpenjaganerakayang
beriunlahsembilanbelasitu.

]Keenow:FimanAllalswT,&rfeJa-TB:+?+`rT~Jfjai,tli]j£;+B
SI:=l'if®_'as)i+'j`lTi>£``Dansupayaorang-orangyani'aidalamhatinya
ada penyakit dan orang-orang kafir  (mengatakan):  `Apakah yang
dikehendaki   Allah   dengan   bilangan   ini   sebagai   suatu



perw"pamcra#? '. " Yakni, agar orang-orang yang di dalam hatinya ada
keraguandankemunafikanyangselalumenghantuiorang-orangmunafk

diMadinahkalaitu,danjugaorangrorangyangmasihmempraktekkan
ilmu nujum untuk mengetahui apa yang akan terjadi setelah mereka
berhijrah. Namun ada sebagian ulana yang menyambungkan makna
keduanya,yalmi:agarorang-orangmunafikyangmempraktekkanilmu

perbintanganuntukmengetchuimasayangakandatangsetelahmereka
berhijrah). Serta orang-orang yang masih kafir dari kaum Yahudi dan

Nashraniyangmempertanyakan:apakahyangAllahmaksudkandengah

memberitahukanjumlahpenjaganerakaitu?

AIHasanbinAIFadhlmeriwayatkan,bahwasurahinidituruhkan

dikotaMckkah(makkiyych),danketikaNabisAwmasihdiMakkah
danbelumberhijrah,tidakadakemunafikandidalanhatikaummuslimin.
0lehkarenaitu,maknadarikata:i?+`yangdimaksudolehayatiniadalal

perbedaan.

Menumtpendapatyangpalingdiunggulkandiantaraparaulana
tafsir,. bahwa makna dari kata aL2 T pada ayat ini adalah orang-orang

Arabyangmusyrikkalaitu.Danbisajadimaknadarikatafj?+`adalah
keragu-raguanataukebimbangan,karenakebanyakandaripendudukkota

Makkahpadasaatituadalalorang-orangyangdipenuhidengankeragu-
raguan,sedangkansebagianlainnyaadalahparapendustaagana.

UntukkataS{;,Al-Laitsmenafsirkan,bchwamaknadarikata
ini adalah pembicaraan, seperti yang terdapat pada firman Allah SWT,
'®jfiff'153S-3Ssj':jl.`(Apakah)perumpamaan®enghuni)jannah

yang dijakyikan kepada orang-orang yang bertakwa." Yarig rrLckrm
sebenamyaadalch:pembicaraandanpemberitahuantentangsurga.



jHef"j#fr :  Firman Allah  SWT,  ¢,+j £-G5:c; ffiiha'di,'if
'.-ii1.i.  "Demikianlah  Allah  menyesatkan  orang-orang  yang

dikehendaki-Nya  dan  memberi  petunjuk  kepada  siapa  yang
dr.fefae#dcrfu.-Ivya."Yalmi,sepertiAllahmenyesatkanAbuJahaldanpara

sahabatnyayangingkarterhadapjumlahmalaikatpenjaganerakayang
telahdiberitchukanolehAllahpadaayatsebelumnya,Allahjugadapat

menyesatkanmanusialainnyadanmembutakanmerekadarikebenaran.

SebagaimanaAllahtelahmemberipetunjukkepadaparasahabatNabi

SAW,makaAllchjugadapatmemberipetunjukkepadamanusialainnya.

Adajuga yang menafsirkan, bahwa makna firman ini adalah:

demikianlahAIlahmenyesatkanorang-orangyangdikehendaki-Nyaagar

tidak dapat masuk ke dalam surga. Dan Allahjuga dapat membimbing

siapapununtukmasukkedalamnya.

jHedeJaparo:FirmanAllahSWT,jlgj#i3SjiiJ|;l;i"Da"
tidak ada yang mengetahai tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri."
Yalmi,tidakadayangmengetahuijumlahsebenamyaparamalaikatAllah

yangtelalidiciptakan-Nyauntukmengadzabparapenghunineraka,kecuali
hanyalAIlchLjallajalaaluh.

FirmaninimerupakanjawabanataskomentarAbuJahaluntuk

ayat sebelumnya, yaitu perkataan, "Apakah tentara yang dimiliki oleh
Muhammadhanyasembilanbelasmalaikatsaja?"

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan, bahwa suatu
ketikatatkalaNabiSAWsedangmembagi-bagikanhartarampasanperang

kepadakaummusliminsetelahmemenantiperangHunain,tiba-tibabeliau

didatangi oleh seorang malaikat yang tidck dikenalinya, malaikat itu

berkata:"SesungguhnyaTuhanmumemerintahkanmuuntukmelakukanhal

inidanitu."NamunNabiSAWtidcksegeramelaksanckantitalitersebut,
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karenabeliaumerasakhawatirapabilayangdatangkepadanyaitubukanlca

seorang malaikat, tapi s-yetan. Maka beliau menghanpiri malaikat Jibril

yangpadasaatitusedangmenemanibeliaudisana,beliaubertanya:"Wrzzfocr7.
Jibril, apakah hamu mengenali malaikat itu?." La,ha "alalikat llblLl
menjawab, ``Dia adalah salah satu malaikat Allah, dan semua malaikat

AIlahrfumengenalinya."

Sebuah  riwayat  lain  yang  disampaikan  oleh AI Auza'i

menyebutkan,bahwapadasuatuhariNabiMusapemahbertanyakepada

AIla;h, C`Ya Tuhanha,  siapa  sajakah yang  ada  di  langit? ."  AIlth

menjawab,"Porcr"a/a!.haf-Kw."LaluMusabertanyalagi,"ycrr#ha73ha,

berapakchjumlahmereha?."AIlch"ed]aNIah;h,`CMerehabeijumlahdra

be las suku. " Musa. melan3utkan pectanyaia:nnya., ``Lalu berapa jumlah

malaikat pada setiap sukurrya? ." AI:kchmieddaNIElto,`C sama seperti jumlch

paLsz.I"KeduariwayatinidisampaikanolehAts-Tsa'labi.

Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi disebutkan, bahwa Nabi SAW

bersabda,

v; a;i±f gf,i ;±;; i{j I; :=i€ .Jf 13' :;i3 :l=Jl `=±i

4fr ifaL # *i3 atj
"Langit  begemuruh,   dan  ia  memang  berhak  untuk

bergemuruh.  Tidak  ado  tempat  seukuran  empat jari
melainkan terdapat malaikat yang meletakkan keningnya
berslyud kepada Allah."31

437 Hadits ini telah kami sanipaikan periwayatannya.



IKesembz./dr»: Firman Allah SWT,  /£±}, dfj? i! a I;i "DO#
Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia." Beherapa.
ulamabelpendapatbahwamaknadariayatiniadalahsemuninitidaklain

hanya ayat-ayat AI Qur`an, hujjah, dan dalil, untuk kebaikan seluruh
manusia.

Ada juga yang bexpendapat bahwa maknanya adalah: jE? i:j

yakni:pengganbarantujuandarinerakaSaqaritu.

A;J}i}yakni:melainkanhanyasebagalpe;an,nasehat,dan

peringatan.

7dj~yakni:untukselulmakhlckAuah.
Az-Zajjajmenafsirkan,maknadariayatiriadalal:api-apiyang

adadiduniaadalchperingatanuntukapiyangadadialchiratnanti.

Adajugayangberpendapatbahwamaknaayatiniedalah:jumlah

malaikat penjaga neraka yang Kani sebutkan tidak lain hanya untuk
memberitahukan kepada  kamu  dan mengingatkan kamu  akan
kesempurnaan Kuasa Allah  SWT,  dan bahwasanya Allah tidak
membutuhkanpenolongatanpunsekutu.

Dengan penafsiran seperti ini maka dfoamz.r kata jE? kembali

kepadakata5|;i(tentaraAllah),dankatainiadalchisimyangterdekat

yangseharusnyamemangmenjaditempatkembalidaridhamz.rGF?.
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FirmanAIlah:

+fj©ji2fTsjFTj©i;.jf'3jgivdTj©giv'Tj#
iii£Jof.;¢;~Lfc+,©;;i}jr;~ji'©,st'T€i;¥'
i±f~¥!©fejii€L+tri;`#©jl€ifjf
[©:jce?i:jTtf©6J';~l£J,±;J±;j7©grjT

E2

ij`j©:S;|'T-ds'.ji+'6©jifj7,i£Z=I:
ig3©ha,~G7gd>j£±i±j©ffljT;±:dr
#, ut © fu'fg;©gi,ilT43±+xp

fiHRE
" Sekali-kdi tidak, demi bulan. Dan malam ketika telah

berlalu. Dan Shubuh apabila mulai terang. Sesungguhnya
Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar.
Sebagai ancaman bagi manusia. `(Yaitu) bagi siapa di I

anlaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Tiap-
tiap dirt bertanggung jowab atas apa yang telah

diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Berada di dalam
surga, mereka tanya menartya. Teutang (keadaan) orang-
orang yang berdosa. `Apakah yang memasukkan kamu ke
dalam Saqar (neraka)? ' Mereka menja[wab.. `Kami dahulu
tidak termasuk or.ang-orang yarlg mengerjckan salat. Dan

kami tidak (pula) memberi inoLkan orang miskin. Dan adalah
kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-

orang yang membicarakannya. Dan adalah kant
mendustakan hart pembalasan. Hingga datang kepada kami



kematian.' Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat
dari orang-orang yang memberikan syafaat."

(Qs. AI Muddatstsir [74]:32-48)

Untukketujuhbelasayatinidibahasbeberapamasalch:

Pertama..Fi"unAmalns:`WT,j±Srl3ts..Sekali-halitidckdemi

6w/a»." AI Farra` berpendapat, bahw; kata a; pada ayat ini adalah
katasAJ./ch®enchubung)untukkatasumpahsetelahnya,yakni:ya,demi

bulan.

Ulanalainnyabexpendapatbinwamaknadariayatiniadalah:

yakinilali, demi bulan.

Dengan penafsiran seperti kedua pendapat di atas maka tidak
boleh adanya wagcr/pada kata &f . Berbeda dengan pendapat Ath-
Thabariyangmembolehkannya,karenaiamenjadikankata#sebagai
bantahanatasorang-orangyangmengirabahwamerekadapatmelawan

para penjaga neraka. Yalcni:  keadaannya tidak  akan  seperti yang
disangkakanolehorangyangmengirabahwaiadapatsedikitpunmelawan

penjnganeraka.KemudiansetelahituAllalmelontarkansumpah-Nyaatas
haltersebut,dengannanabulandanjugayanglairmya.

IFefroFimanAIlchswT,ji2fT3jFTj©Jr3fijjJfrB"Dp»
malam  ketika telah berlalu.  Dan Shubuh  apabila mulai  terang."

Beberapaulamamembacakalimatjf>f;jdenganmenggabungkanhunrf
"crmzch pada kata dabar tyakni: idz odbc}r). Para ulama tersebut adalch
Nafi',Hamzah,danHrfeh.Sedangkanparaulanalairmyamenggabun8kan
huruf a/z/itu pada kata idz (yakni : idzacr debar)438. Namun walaupun

" Kedua gz+a `ch  ini termasuk gI-ra `aA s46 'ch yang mqJowafz.r,, sebagaimana

Li75 i



berbedabacaannyakeduakatainimemilikimaknayangsana439.

Kedua kata ini, yakni cJfrbara dan ndb¢rcr a/-/cH./, ®enghuj ung

malan) sama-sama sering dipergunakan, seperti j uga penggunaan kata

qabiladanaqbalaal-lail(a;wa.I"a.1amL).

Namun  beberapa  ulama bahasa  sedikit  berbeda  dalam

mengartikankeduanya,merekamengatakan:ungkapandabaraaJ-/arJ./

memilikiarti:apabilamalantelahberlalu.Sedangkanungkapanczdbara

al-lailbe;:Hneha;zimalamsedangberlalu.

Mujahidmeriwayatkan:AkupemahbeftanyakapadalbnuAbbas

tentangfimanAllahSWT,;£=flsje;iJTB"Da»/dem7.)rna/amfef7.ha

fe/a¢ber/crha."Namuniaterdiandan'tidakmenjawabku.Barulahketika

malantelahberlaluiaberkata,"WchaiMujahid,saatinilahyangdimaksud
olehayattadi."

MuhammadbinAs-Sanaiqa`membacag!.ra`afayangberbeda

dari kedua gJ.ra`afo di atas tadi, yaitu: wa/ /aJ./I. I.cJzcra adbar (dengan

menggunakanduahurufa/I/)440.gr.ra`crfoinipulalahyangterdapatpada

mushafAbdullchbinubai.

Quthrubbeapendapat,b;giyangmembacanyadcrbaro,maka
artinyaadalahakhirmalam.Katainidiambildariungkapandrbczrarfu/4rm,

yang artinya: datang kepadaku dari belakang.

Abu Amru bependapat bahwa kata dabcrrcr tersebut dianbil

dari bahasa kaum Quraisy.

Sebua|iriwayatderilbnuAbbasmenyebutkan,bahwaq!.rcr`ch

tercantum dalani ragrf.A An-JV<xpir, h. 184.
'39 L|ih. Ash-Shihhah dain Lisan Al  `Arab (e;utl-l.. dabardy.
un gi.ra `aA  ini  tidak  termasuk  gz.ra `aA sad 'aA  yang  meffai4iaff.r,  sebagaimana

disebutkan oleh Abu Hayan dalam i4/ BaAr f4/ Mq*I.th (8/378).



yangpalingbenaradalahadbc7ra,karenakatainidianbildariungkapan

}ndbcrrztzhafraa/ba'7.i.r,yangartidya:membelakangipunggungunta.

Menurut Abu Ubaid, g7.ra `aA yang paling benar adalah 7.cJzcrcr

c7dbara (yang menggunakan dua huruf a/7J), karena gJ.ra `ch inilah yang

lebihserasidenganayatsetelahnya.Bukankahyangdisebutkanpadaayat

selanjutnyamemilikiinmayangsama.

jiife}=±f-rfe  "Dan  shubuh  apabila  mulai  terang..'
Bagainanamun8kinsalahsatunyadibaca7.&sedangyanglainnyadibaca

z.&zza.ApalagididalanAIQur`anbiasanyakatasumpahdiiringidengan

kata idzco, den bukan diikuti dengan kata idz.

Adapunmaknadarikataj£=fadalalbersinar.Jumhurulama
membacakatainidenganmenggunakanhurufa/7Jdiawalkata,berbeda
dengangz.ra`aAyangdibacaolehlbnuAs-Samaiqa`yangmembacanya
tanpamenggunakanhurufa/z/(sa/z7r)44t..Walaupunberbedabacaamya,
tapikeduakatainibemalmasana,sepertiun8kapansa/angwq7.fafjfii/aan

yangjugadapatmenggunakankatacr£/z7ra,dankeduanyabemaknawajah
si finan bersinar.

Padasebuahhaditsjugadisebutkan,

+%,peiif,f*Oi;,J+i
•.Lakwhn shalat Shubwh saat cahaya fdyar meyebar, karena

saat itu pahala yang terbesar."``2

44' gz.ra `ch ini juga tidak termasuk g7'ra `aA sad 'ch yang mq/awafJ.r, sebagaimana

disebutkan oleh Abu Hayan dalam A/ Bchr A/ "fiAlth (8/378).
4'2  HR.  At-Tirmidzi  pada  pembahasan  tentang  shalat,  bab:  3, juga  pada

pembahasap tentang waktu-waktu shalat, bab: 3 . Hadits ini juga diriwayatkan oleh
An-Nasa` i pada pembahasan tentang walrfu-waktu sha]at, bab: 27. Diriwayatkan
pu]a oleh Ad-Darimi pada pembahasan tentang shalat, bab: 21. Diriwayatkan pula
olchAhmaddalamil/AfuFrmd(5/429).
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Ado.]ugayarLgmelivayatk:ka:n,Ccperpanjanglahshalatshubuh-

mu hingga langit bersinar."   -

Kata a/ I.I/czar yang disebutkan pada riwayat di atas bermakna

penyinaran, seperti pada ungkapan as/arcr wcrjfowAw foascr#cr#, yang artinya
adalah:wajahnyaeloksepertiterbitnyamentari.Adapunungkapanscr/a7iai/

c7/ 7»czr `ch, artinya adalah: wanita yang membuka penutup waj ahnya.

Ataubisajugakatasc7/arainiberasaldariungkapanscz/a7i¢crzA-.

zfo¢/arm, yang bermakna: kegelapan telah tersapu (hingga tidak tersisa

sedikitpun).Sepertipadaungkapan)/3f£/cmuc7/bozt,yangartinyamenyapu

rumah (sehingga tidak kotor lagi). Di antara makna inijuga penamaan

darn dengan sebutan sa¢z.r, ketika daun tersebut terj atuh dari ranting

pohon.Sementarapenamaansc7/i.runtukdauntersebutdikarenakandaun
tersebuttersapuolehanginyangmenerban8kannya.Temasukjugasebutan
cr/ mz.s/arch untuk nana lain dari sapu (mz.hacrsoA).

Ketiga..FinnanAI\ahSWT,±apcsi=S¢}..Sesungguhnya
Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar." Iiri aldalch

jawabandarisumpahyangdisebutkanpadaayat-ayatsebelumnya,yakni:
demi bulan, demi penghujung malam, dan demi fajar yang terang,
sesungguhnyanerckaSaqaradalchsalchsatubencanayangluarbiasa.

Namun,menurutMuqatil,katajstTadalahsalahsatunamadi
antara nana-nana neraka.

MenurmriwayatdarilbnuAbbas,dham!.rpadakata4|kembali
kepada pendustaan terhadap Nabi SAW, dan makna dari kata jst-i
adalah dosa besar. Yalmi: bahwa pendustaan terhadap Nabi SAW itu
adalah salah satu dosa yang sangat besar.

Ada juga yang bexpendapat bahwa makna dari ayat ini adalah:



sesungguhnyaharikiamatituadalahsalahsatukejadianyangluarbiasa.

Biasanya, kata /sit dipergunakan untuk makna hukuman-
hukumanyangberat.Adapunbentuktunggaldarikatainiadalalihabrca,
seperti halnya kata clsjl-sfo#gracr yang bentuk jamaknya adalah asfo-

JA«grr, atau kata a/ `aeAmaa yang bentukjamaknya adalah a/ `zzAam.

Jumhurulanamembacakatacsi;¥denganmenggunakanhunrf
cr/i/gcrfAa`qurufa/i/yangharusdibaca,yangbiasanyadisebutdengan
hurufAa7pzzch),bukanhurufa/!Jbiasayangdapatleburbacaannya(hunrf

alifwashal).Ka:faihdaab`ikanlabberfuikisimmudzakharmabniseped\

halnya kata `"g6aa atau "thrco, tapi kata 7.Adaa adalah I.si.in mzf `a#»alr

7»ch»z. yang pada ayat ini berposisi sebagai mafbfnda `.

gi.rz7`aAyangberbedadiriwayatkanolehJarirbinHazim,dari
Ibnu Katsir,  yang membaca ayat ini:  ,±}i ¢a*J' qj!  (dengan tidak
menyebutkanhuinfhamzahaya)«3.

iKeemp¢f:FirmanAllahSWT,y£±!£+r"Sedagrz.a»cam"
bagz.7»owasz.a."Yalmi,nerckaituadalahancamandanperingatanbagi

selulmanusia.

Adapun7»4usAqbnyakatafji'dikarenckankatainibelposisi
sebagaiketerangandarikatayangtidakdisebutkan,yaitud»amz.rpada
kata +1. Keterangan ini disanpaikan olehAz-Zajjaj.   ,

Sementaradiperingatkannyanerakainikarenadidalamnyaada
adzab yang sangat pedih. Atau, bisa juga bemakna: pada penyebutan

"' gf.ra `ch yang diriwayatkan dari lbnu Katsir ini tidal termasuk gi.ra `ch Sab 'ch

yang mzffai4;a/I'r, sebagaimana disebutkan oleh lbnu Athiyal da]am .4/ XqAarrar
A/ya/.ie(16/164),danjugaolchAbuHayandalam.4/BchrA/Wwhith(8/378).
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neraka itu ada makna peringatan, yakni menasabkan peringatan tersebut

kepada neraka, seperti ungkapan z.mrcr `czfe /Acr/I.g (wanita yang ditalak)

atau J.mra `cr# /foafoz.r (wanita yang bersih dari haidh), meskipun wanita

tidak mentalck atau membersihkan dirinya sendiri dari haidhnya nanun

kedua kata tersebut dinasabkan langsung kepada wanita.

AI  Hasan mengatakan444:  demi Allah,  tidak  ada pemberi

peringatan untuk para makhluk yang lebih berbahaya daripada neraka
Saqar.

AI Khalil mengatakan kata cr7?-#odzz.r (£ji') adalah bentuk

mcrs¢dcrr seperti halnya kata J?a*J.I.r,  oleh karena itu disifati sebagai

mu`annats.

Adajuga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh kata
cz77-rzadzz.rpadaayatiniadalahNabiSAW,yakni:ban8kitlahdaritidurmu

untukmemberiperingatankepadamanusia.Denganmaknainimakakata

cr#-#crc7zJ-r bexposisi sebagai keterangan dari kata gzjm pada awal surah

ini,  yaitu  firman Allah  SWT,  i+f6;i  "B¢#g##/crfo,  /a/#  berl./crfo

peringatan!."

PenafsiraninidisampaikanolehAbuAliAIFarisidanlbnuZaid.

SalahsaturiwayatdarilbnuAbbasjugamenyebutkannya.

Namun, penafsiran ini dibantah olch AI Farra` 445, dan bantahan

inijugadidukungoleh|bnuAIAlibari,iamengatakanadabeberapaulana
tafsir yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah: wahai orang yang
berselimut, bangunlah untuk memberi Peringatan kepada manusia.

Penafsiran ini sangat buruk, karena keduanya (ayat ini dengan ayat

pertama) sangat jauh dan texpisah oleh ayat yang sangat banyak.

OutiTh.I;aifsirAIHasapAIBashri(2/376).
"SLEh.bi:a'aniAl`Qur`an(3120S).`.



Lalu ada juga yang bexpendapat bahwa kata a»-»crdzz.z.r yang

disebutkanpadaayatiniadalahsalahsatusifatAllahSWT.Dalilnyaadalah

sebuahriwayatdariAbuMu'awiychAdh-Dharir,darilsmailbinSami',
dari Abu Razin, ia berkata: ada sebuah hadits qudsi yang sesuai dengan
makna firman Allah SWT,  /£i! £+' Yaitu, "4A« memperz.»gr/ha#
kepada kalian tentang neraka Saqar, oleh harena itu waspadailah."

\
Dengan penafsiran seperti itu maka mausA"bnya kata rL#

dikarenakankatainibexposisisebagaiketerangandarifimanAllahSWT,
±Z:±=S}),hiii#-l±==G3..DantiadaKamijadihanpenifaganeraha

I./zi me/af.nfa» darf. rna/af.fa/. " Yalmi, para malaikat yang memberi

peringrmkqudamanusia.
Ada juga yang bexpendapat bahwa mand„bnya kata fji'

dikarenakan kata ini belposisi sebagai keterangan dari kata harm pada
firman Allah SWT,  jl S}4b Sj*jE; [j "Dan lI.dot ado )Jang
mengetahai tenlara I?uhqumu melainkan Dia sendiri."

Lalu ada juga yang bezpendapat bahwa ma»SAaichya kata

&*' dikarenakan kata ini berposisi sebagai mashdar.  Seakan yang
dikatakan adalah:  r.»draara» /7./ baryar (sebagai peringatan bagi
mausfa).

PenafsiraninididukungolehAIFarra`,iamengatahan:kataan-
7endzz.jr®einberiperingatan)padaayatinibolehdiartikandenganI.ndzflar

®eringatap),yalmiandraraz.ndzc8artz».Sepertiyangterdapatpadafiman
A;rm S:WT, i2¥.:is.of a:i ttMaka kelck kamu akan mengeta;ui

rl

bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Kat?."us

Denganpenafsiransepedinimakakatafji'jugakeinbalipada

"(QB.A]Mulk[67):17).
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ayat-ayat awal surch ini. Yalmi : bangunlah, dan bchkanlah peringatan.

Ada juga yang berpendapat bahwa 7#ir#s#zibnya kata  G+'

dikarenakankatainibexposisisebagaimcz/'"/darisebulfl'z./yangtidak

disebutkan.

Lalu  kata  £+'  ini juga ada  yang  membacanya  dengan
menggunakanfoaraha/dJ!ammchpadahunifra`(mar;fi¢),denganalasan

bahwa kata ini adalah ftabczr dari mzfbJcrdcz ` yang tidak disebutkan, yaitu

d#crmz.r A"wcz. Yakni: Jz"wa #adz7.i.r2f#. Dan yang membaca g7.ra `ch ini

adalah Ibnu Abi Ab|ch447.

Ada juga yang bexpendapat bahwa yapg dimaksud dengan cr#-

#adzz.7.rpadaayatiniadalahAIQur`an,yckni:Al'Qur`anadalahpemberi

peringatankepadamanusiamelaluijanji-janjidanan6anan-ancananyang
tndapatdidalannya.

jECJI.iro¢:  Firman Allah SWT,  ifr;Jfifi±~ of;± ;-ti c;J,
``oraitu) bast siapa di antaramu yang berkehendak ahan mdyu atau

in"»dzfr." Huruf /am pada kata  d:J,  terkait dengan kata  6.+jj yang
disebutkanpadaayat§ebelumnya.Yalmi:pemberiperingatanbagisiapa

sajadarikalianyanginginmajuuntukmelakukanketaatandanperbuatan

yang baik; ataupun bagi kalian yang ingin mundur dehgan melakukan
kemcksiatan dan perbuatan yang buruk. Makna ayat ini tidak berbeda
seperti makna yang terdapat pada firman Allah  SWT,  ffli iijj
'c*±S±==fi l==!± ii33.rfe '¢]ng,Ji±==H  C€Dan  sesungguhnya  Kami  telah

4" gf.ra `ch Ibnu Abi Ablah ini tidak termasuk gzto `ch sad 'ch yang in/fa..iafz.r,
sebagaimana disampaikan oleh lbnu Athiyah  dalam i4/ A/afAarrar .4/  Fya/.I.z (16/
165),danjugaolehAbuHayandalamA/84Ar,4/Afa/Azth(8/379),dandisampaikan
pulaolchAz-Zamakhsyaridalam4/Karytya/(4/16l).

tit:.-i



mengetahui  orang-orang  yang  terdahulu  daripada-mu  dan

sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian

rz7arJZ7ac7¢malJ."Yalmi,orang-orangyangberadadidepankarenaberbust
kebaikan, atau yang berada di belakang karena berbuat keburukan.

AIHasanbexpendapatbahwaayatinimerupakanancamanjika

ada yang keluar dari jalur yang seharusnya, sama seperti yang terdapat

pada  firman Allah  SWT,  3ff :-l£Jjcrf3j;:-Lfoi3  ""a*"
barangsiapa yang  ingin  (beriman)  hendaklah  ia  beriman,  dan

barangsiapa yang ingin (kofir) biar`lah ia kafir.""8

Beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa kehendak yang
terdapat pada ayat bab ini kembali kepadaAllah, yakni: bagi siapa saja

yangdikehendakiolehAllahuntukmaju,ataupunmundur.Adapunyang
dimaksuddenganmajudisiniadalahberiman,danyangdimaksuddengan
mundur adalch kafir.

Sedan8kanlbnuAbbasbelpendapatlain,menurutnya,ayatini
merupakanpengumumandansekaligusjugaancanan,pengunumanbari
orang-orang yang mau maju pada ketaatan dan beriman kepada Nabi
SAW,makamerekaakandiganjardenganpahalayangtidakakanpemah
texputus.Ayatinijngaancananbariorangrorangyangmundurdariketaatan

danmendustakanNabiSAW,mahamerekaakanmendapatkandosadan
hukumanyangtidakakanpemahterhenti.

As-Suddi menafsirkan bahwa makna dari firman Allah SWT,

+fa.S '(±i;:.oi;ky '.-£ o=± €Cquaitu)  bagi siapa di antaramu yang
berkehendak ahan mdyu atau mundur." Ada,lab rna,ju ke nercka. yang

telah disebutkan sebelumnya, atau mundur ke surga dengan berbuat
ketaatan.

"(Qs.AIKahfi[18]:29).
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iKcc»ow:FirmanAllahswT,i:pJi±L¥+~#``Hap-".ap
dirt bertanggung jowab atas apa yang telah diperbuatnya." Yahai

semunperi)uatantergadaikan,setiapmanusiadapatmenganbilgadaiannya
tergantungdengananalnyamasing-masing,apakahmerekamenggadaikan

perbuatan baik hingga dapat meraih surga, atau mereka menggadaikan
perbuntan bunik hingga mereka harus terbenam di dasar neraka.

Kata -j3e±j yang disebutkan pada ayat ini bukanlah bentuk

in" `a7f»ats dari kata rchz.i.» yang terdapat pada fiman Allah SWT,
-¢fit:J `:r:£CP; ¥fi `S  «Tiiap-tiap manusia terihat  dengan apa yang

dikerjahannya.'*.9

. ,       Bentuk 7»" `cr»»ats pada kata fae26 bukanlah kembali kepada

g-j3(yangmemangbentuknyajugam«`an»ats),karenaapabilayang

::=gck=u,:=::daichhs:tsdd=|:=a.i::=::i:,g:ednatp#;S,;,:u;=
bermakna J»a/'#/ dapat disebutkan dalam bentuk m#cJzcr*har ataupun
bentuk mz/ `a»»ats.

Kata  ke±j pada ayat ini adalah isim yang bemakna raA#

(gadaian),sepertikatatyar7.7.mchyangbermaknacny-tycrtw.Seckanyang
dikatakanpadaayatiniadalah:faf//zf«qrrz.#b7.mahasczbcrrrchz'7.#,artinya:

sedapjiwatelahmenggadaikanamalperbuntannyakepadaAllahdantidak

akan terbebaskan.

Ketujuh..  FfrmaLn  Alla.h  SWT,  apf f i=±±t-S}  ..Kecuali

go/o#gcr# fa#aJ!. " Yckni, mereka yang berada di golongan kanan tidak
temasukorang-orangyangmenggadaikandosanya.

"9 (Qs. Ath-Thuur [52]:2 I).
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Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud

dengan asAabw/ )Jamr.#, Ibnu Abbas bexpendapat, bahwa mereka adalah .

paramalaikat.AlibinAbiThalibbelpendapat,bahwamerekaadalchanak-
anakyangdilahirkanolehkaummusliminyangbelumditulisperbuatannya

hingga tidak ada yang harus digadaikan.

Adh-Dhahhck berpendapat, bahwa mereka adalah orang-orang

yangtelahditetapkanolehAllahuntukmendapatkankebaikan¢ob¢goJ
/chz/in a/ A#sJ.c7a). Pendapat yang hampir serupa dengan yang terakhir

inijugadisampaikanolehlbnuJarir,iamengatakan:setiapmanusiaakan

dihisab segala analamya, kecuali ashabzf/);crmz.#, dan mereka itu adalah

para penduduk surga, mereka tidck akan dihisab lagi.

Muqatil juga tidak jauh berbeda, ia mengatakan: mereka itu
adalahparapenghunisurgayangtelahditetapkanuntukmengisiposisi
sebelahkananNabiAdanpadasaatpengambilanjanjioAcr«m"/mJ.tsag),

yaitu ketika Allah berfiman kepada benih-benih manusia: mereka ini
akanmenjadipenghunisurga,danAkutidakpedulisiapapunmereka.

AI Hasan dan Ibnu Kaisan berpendapat, mereka adalah kaum
musliminyangikhlasberanal,merekatidakakanmenggadaikananalan
mereka, karena mereka telah melakukan apa yang seharusnya mereka
lakckan.

SebuahriwayatdariAbuZhibyandanlbnuAbbasmenyebutkan:

mereka adalal kaum muslimin.

Laluadajugayangbelpendapat,bahwamerekaituadalahormg-
orangyangselaluberadadijalankebenarandanorang-orangyangselalu

menjagasumpah/ikraryangmerckaucapkan.Adajugayangbelpendapat,
bahwamerekaituadalahorangrorangyangdiharikianatnantimenerima
buku catatan anal perbuatan mereka dengan tangan kanan.
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AbuJa'farAIBaqirdenganpenuhpercayadirimengatakan:kani

(ahlul bait) dan para pengikut kami lch asAczb«/ywmz.», sedangkan orang-
orang yang membenci kaini mereka itulah para pegadai segala anal

perbuatan.

AI Hakam berpendapat, bahwa asfocrb#/yami.# itu adalah orang-

orangyangdipiliholehAllahuntukmelayani-Nya(menghabiskanseluruh

wcktunyahanyaunfukberibadahkepadaAllah).Merekaitulahyangtidak

termasuk orang-orang yang menggadaikan amalannya, karena apa yang

merekalakukantidakckanberpengaruhburukterhadapmereka.

Sementara AI Qasim bexpendapat, bahwa setiap manusia pasti

akandiperhitungkansegalaamalbaikdanburuknya,kecualiorang-orang

yanghanyamencarikeridhaandanrahmatdariAllali,bukanuntukmcksud

yang lain. Barangsiapa yang melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu
makaamalannyatergadaikan,nanunbarangsiapayangmelakukansesuatu
hanya untuk menggapai keridhaan Allah maka amalannya tidak akan
diperhitun8kan

Kedelapan.. Fima.n AIlah SWT,  }=± a> `CBerada di qalam
sztrgo. " Yalmi, di dalam taman-taman surga yang indah.

6+';-|£: "Mereha fa#);a me#a#);a. " Yckni, mereka bertariya-
tanya(menanyakan).

':)*flffilcfe,`CT:entang(keadaan)orang-orangyangberdosa:'
E=

Yckni,tentangorang-orangyangmenyekutukanAllali.

:i= i}§1i=G  C.Apakah  yang  memasukkan  kamu  ke
drhaz»S;gar/»erafa/.?."Yalmi,perbuntanapayangmembuatmumasuk
ke dalam neraka Saqar.

/

Maksud dari kata sa/aha pada ayat ini seperti pada ungkapan:



scz/atrzf a/ AAc7z+A/z. hadzcrcr, yakni aku memasukkan j arum j ahit ke sini.

AI Kalbi menafsirkan, bahwa makna dari ayat ini adalah: lalu

seseorang dari penghuni surga bertanya kepada seseorang dari penghuni

neraka dengan menyebut namanya, ia berkata, "Wchai fulan."

Penafsiraninidiperkuatolehg7+a`chyangdibacaolehAbdullch

bin Zubair, yaitu: );aa/f/acz», macz sa/ahafa/7. Sagdr (wahai fulan, apa

yang menyebabkan kanu masuk ke dalam neraka?).

Abdullah bin Zubair juga meriwayatkan bahwa Umar bin
Khaththabmembacaayatinidengangz.ra`ch:);aarty/aa»maasa/ahafum

"i. sagar (wahai fulan, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam
nercka Saqar?).45° Namun g7.ra `ch ini hanya penafsiran saja, bukan

gz.ra`chAIQur`ansebenamyasapertiyangdisan8kakanolehorang-orang

yanginginmenikanAIQur`an.PenjelasanrinidisanpalkanolehAbuBakar
AIAhbari.

Lalu ada juga yang meriwayatkan, bahwa pada saat itu orang-
orang yang beriman bertanya kepada para malaikat mengenai keluarga
dekatmereka,laluparamalaikatitupergikenerakadanbertanyakepeda
orang-orang musyrik: ``Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam
neraka Saqar?".

AI Farra` mengatakan45L bahwa pada pertanyaan ini sebenanya

terdapat bulcti yang memperkunt balwa crsfaabzf/);¢mJ.» itu adalal anck-

anak kecil, karena mereka itu belum mengetahui tentang perbuatan
dosa.

"a gf.ra `ch ini tidak termasuk gI.ra `ch sad 'ch yang mifai..afi.r, dan gi.ra `ch ini
hanya terpengaruh oleh penafsiran saja.

•51 Lib. "a 'ani. i4/ giv `an (3#05).



iKesembf.fa»: Firman Allah SWT,  giv.i-fu'.jiJ'G
" Mereha mekyawab :  ` Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang

me»ger/.trAc7ys fcT/cz/ '. " yakni, para penghuni neraka itu menj awab : kami

bukanlahorang-orangyangberimanyangmelckukanshalat.
';S;Pl'peiJsi13C`Danhamitidak(pula)memberimahan

oraJigmz.skz.#."Yckni,kanijugatidaktemasukorang-orangyangsenang

bersedekah.
';:wiSi3] '€ :jo;±l:±') CCDan adalah kami  membicarakan

yaxpg batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya."
Yckni, kami selalu bergaul dengan orang-orang yang selalu berbuat

kebatilan dan ikut dalam kebatilan mereka.

Ibnu Zaid mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kalimat

:rfej-a:tE JP;i adalah: kami ikut serta bersama orang-orang yang
mengej ek Nabi SAW, yaitu dengan menyebutnya sebagai paranormal,
orang yang tidak waras, penyair, atau penyihir.

As-Suddimengatakanbahwamakngayatiniadalah:kanis6lalu

menyebarkankebohonganbersamadenganparapembohong.
`  Qatadah menafsirkan balwa makna ayat ini adalah: setiap kali

orang-orangyangsesatmelakukankesesatannyamckakamiikutbersama

denganmereka.

Laluadajugayangmenafsirkan,bahwamaknanyaadalah:kani
hanyalahparapengikutsaja,dankamibukanlahorang-orangyangdiikuti.

IEesep#/w4:  Firman Allah SWT,  g£,ilT43±+;S3 &j  "Da#
adalah hami mendustahan hari pembalasan." Ya,kri, kamii tida,k
temasuk orang-orang yang mempercayai hari kianat, hari pembalasan
segalaperbuntan.
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beSlii3l[}="Hinggadatangkepadahamikematian."Kata
fry.Tpadaayatinibemaknaajalataumaut.Yalcni,hinggaakhimyaajal
menjemputkami.MalmainisamasepertiyangterdapatpadafimanAllal
S:WT,:Lrie$1J;i,'fi:3=1J$6i:}]13€.DansembahlahTuhanmusampai
datang kepadamu yang diyahini (Of al).".52

iFesebe/as:FimanAllahswT,:ediijTi;Liifj=jij'\;i"Mafa
tidak berguna lagi  bagi mereka syofaat  dari  orang-orang yang
7»emberz.haw tya/¢a/. " Fiman ini merupakan dalil kebenaran pendapat

yang menyatakan bahwa syafaat itu berguna bagi orang-orang yang
melakukanperbuatandosa.

Yckni,ketikasekelompokorangyapgseringberbuatkemaksiatan

meninggal dunia, namun di dalam hatinya ada segelintir keimanan, maka
mereka akan diadzab di neraka terlebih dahulu,  lalu mereka akan
mendapatkansyafaat,kemudianAllahakanmemberirahmat-Nyakepada
merekaataskeimananyangadadidalanhatimerekadandenganbantuan
dari syafaat tersebut, dan mereka pun akhimya dikeluarkan dari neraka.
Berbeda dengan orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hati
mereka (kaum musyrikin dan orang-orang yang kafir), tidak akan ada

yang dapat memberikan syafaat kepada mereka agar dapat keluar dari
neraka, mereka akan dibakar selama-lamanya di dalam nercka.

AbdullalbinMas'udpemahberkata,"NabikaliantyainiNabi
Muhammad)adalahpemberisyafaatyangkeempat,parapemberisyafaat
itu antara laln adalah: malaikat Jibril, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian

Nabi Musa atau Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, kemudian para

"2 (Qs. AI Hijr [15]: 99).



malaikatlairmya(selainmalaikatJibriJ),kemudianparaNabilainnya(selaln

Nabi-Nabiyangtelahdisebutkan),kemudianparashiddiqin(orang-oring

jujur), kemudian para syuhada (yang mati syahid).  Lalu tinggallah
sekelo`mpok  orang  yang  tidak  diberikan  syafaat  di  dalam  neraka.

Kemudian dikatakan kepada mereka:

:,S+j-T#dr'4'j©giv.T-&i']'ij6©jiij;±±ri:-[
±e=j.Ttslgi©9L,iJT433+ifdi3©6rty-gJgdbj£\±=j®

alTiin#',i;©
` Apahah yang memasukhan kamu ke dalam Saqar (neraka)? ' Mereha

menjawab:   `Kami  dahulu  tidak  termasuk  orang-orang yang

in.engerjakan  salat.  Dan hami  tidak foula)  memberi mahan orang

miskin. Dan adalah hami membicarahan yang batil, bersama dengan
orang-orang yang membicarahannya. Dan adalah kami mendustakan
haripembalasan. Hingga datang kepada hami kematian. ' Maka tidak
berguna lagi bagi mereka syafaat deri orang-orang yang memberikan
syofaai.

_  Ibnu Mas'ud melanjutkan: mereka itulah yang akan tetap berada

didalan`neraka."

Riwayatinitelahkanisebutkanisnadnyadalankitabkamiyang
lain,yaitukitab*4/-radzdr.rch.



FirmanAnal:

©ii;j±=±;ii.rfff©de±!jTinT9;.FL*
fa::=',6±'#=r##;Lttig=6;act6jE2

"Moka mengapa mer6ka (orang-oTang kQtfi\r) bexpqLling dart

peTingatan (Allah)? Seakan-akan mereka itu keledai ltar
yang lari terkejut. Lari daripada singQL Bahkan tiap-tiap

orang dart mereka berkehendioik supayui diberikan
kepadartya lembaran-lembaran yang terbuka. Sekali-kali

tidak. Sebenarnya mereka tidak tokut kepado negeri
oAAz.r¢f." (Qs. A] Muddatstsir [74] :49-53)

Untukkelimaayatinidibahasbeberapamasalch:

Pcrf¢mqH  Firman  Allah  SWT,  dej;§£:i±JTg;.+I l=
"Maka  mengapa  mereka  (orang-orang  kafir)  berpaling  dart

per]."ga/a# rn//chJ?." Yalmi, apa lagi yang membuat penduduk kota
Makkah masih saja menentang dan berpaling dari ajaran yang engkau
sanpaikan?

Tafsir Muqatil menyebutkan, bahwa keberpalingan dari AI

Qur`andapatdiartikandariduabentuk;perfa7»a,denganmenolakdan
mengingkarinya.Kedra,dengantidckmenerapkanapa-apayangadadi
data-pr.

Adapunmouhafbnyakatadej:dikarenalkankatainibelposisi
sebagaiketerangandarid»am7.rhap;dakata.+I.Danhunrf/anpada
katatersebutterdapatmakna/'z./.
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jKcdwa:FirmanAllahSWT,£jj±=:;:i-+€fg"Sea*cr#-aA¢#
mereka itu keledai liar yang lari terkejut." Yaknji, seaka;n-aka.n oralng-

orang kafir yang lari dari Nabi-SAW itu seperti keledai liar yang lari

tungganglanggang.

IbnuAbbasmenafsirkan,bahwayangdimaksuddengankeledai

(3:i)padaayatinindalahkeledailial.

Jumhur ulama membaca kata €j±Afif dengan menggunakan
Jaraharharrchpadahuruf/t7`tyakni:m#sfa#jrch),yangartinyaadalah
#oartyafr(berlarian)..Sedan9kanbeberapaulama,diantaranyaNafi'dan

IbnuAmir,meinbacanyadenganmenggunakanfoarahaf/crffoch(yalmi:

mwsto#/crrafa)453, yang artinya adalah in"#ajLorarafo  @erlarian karena

panik).

Kataz.sf¢#/arc7(asalkatadari3jiiiat)bermaknasamadengan
kata awal, yaitu #cr/arc, seperti halnya kata  `crjr.ba yang sama artinya
denganista`jaba,atankata.sakhiradenganistaskhara.

jFegiv.gr:FimanAIlahswT,;S;i:c¢6j"Z«rz.dar7Padasz.nga."
Yckni, yang kabur dan melarikan diri dari para pemangsa yang ihgin
memangsanya.

Beberapa ahli bahasa mengatakan bahwa makna dari kata a/

gasorchadalahpemanah.Bentukjamakdarikatainiadalaha/gasi4;arch.

Begitu pula yang disanpaikan oleh Sa'id bin Jubair, Ikrimah,

Qatadah,Mujahid,Adh-Dhahhak,danlbnuKaisan,merekamengatakan,

'5]gz.ra`chyangmenggunakanAarafa//afAaAiniterlT)asuk,gz.ra`chSab'aAyapg

7neffa..Jafi.r, sebagaimana teTcantum dalam ragrz.b .4n-Jvaryr, h.  184,  dan juga .4/
Iqna` (2r7Or).

'1=
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bahwa makna dari kata a/ gcrswarcIA adalah: para pemanah atau para

pemburu.MaknainijugayangdiriwayatkanolehAtha`,dariibnuAbbas,
dandiriwayatkanpulaolehAbuZhabyan,dariAbuMusaAIAsy'ari.

Beberapa ulama  lain  berpendapat bahwa  makna dari  a/

gasi4Jarch adalah singa. Pendapat ini disampaikan olehAbu Hurairch dan
riwayatlaindarilbnuAbbas.

Ibnu Arafch mengatakan bchwa kata oJ gcr;sM;arafa berasal dari

kataa/gasr,yangartinyapemaksaan,yaknimemaksabinatangbuasuntuk

mengejamya.Dankeledailiarbiasanyamelarikandiridaribinatangbuns.

AbuHamzahmeriwayatkan,bchwalbnuAbbaspemahberkata,
"Aku tidak tahu kalau ada salah satu bahasa orang-orang Arab yang

mengartikana/gasi4Jczrchdenganmaknahewansinga,yangakutchua/

gasi4/arafoituadalchsekelompokpria.Yakni,a/gasw/archadalahbentuk

janakdarikataar-rz7.a/Oaki-laki)."

RiwayatlaindarimnuAbbasmenyebutkan,bahwamaknadari
kataa/gasi4;a7ichadalahperasaanmanusia,atanjugakousentrasimereka,

atau bisajuga suara-suara mereka.

RiwayatlaindarilbnuAbbasjugamenyebutkan,bahwamakna
darifirmanAllchswT,:S;I.:c¢6jadalah:melarikandiridaritali-tali

yangdilemparkanparapemburu.

PadariwayatlaindarilbnuAbbasjugadisebutkan,bchwakata
a/ gaswaraA menurut lisan orang-orang Arab adalah asad (singa).
Sedangkan menurut lisan orang-orang Habasyah a3thiopia sekarang)
adalah ramaa/ ®emanah). Sementara menurut lisan orang-orang Persia
adalahtyz.i-r.Adapunmenurutlisanorang-orangNabthadalalariya.

IbnuAIArabimengatakanbahwamalmadarikataa/gas.4Jarch
adalah awal malam, yakni: keledai liar itu berlarian karena takut clan

++??.?+



gelapnya malam. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ikrimah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah awal

gelapnya malam, hanya awalnya saj a, karena akhir gelapnya malanl itu
tidck disebut dengan kata cr/ gasii;crrafe.

ZaidbinAslamberpendapat,bahwamaknanyaadalahpriayang

perkasa, dan segala sesuatu yang keras menurut orang Arab dapat
dikategorikan dengan gaLfi4;crrch atau gasM;crr.

iFcempaf:FimanAllalswT,li±iJ--j±'®fi#,ts;i:Fi!j±'-+i
€.f3:i `CBahkan tiap-tiap  orang  dari  mereka berkeke;dak suiaya

diberikan   kepadanya   lembaran-lembaran   yang   terbuka."
Diriwayatkan, bahwa pada saat itu Abu Jahal dan orang-orang Quraisy
berkata kepada Nabi SAW, "Winai Muhammad, perlihatkanlah kepada
kanisebuahKitabyangditurunkandariThhansemestaalam,yangtertulis

didalamnya:bahwasesunggulnyaAkutelahmengutusMuhanmadkapnda

kalian.„

Makna ayat ini sana seperti makna yang terdapat pada firman
AllchswT,,:jj=L±rl±>]¢g;iT#,-3d'B"Da#hamz.Seha#-
kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga hamu turunhan

atas kami sebuah Kitab yang dapat kami baca."4S4

IbnuAbbasmengatalranbahwapadasaatituorang-orangkafir

Quraisy mengatakan: apabila Muhammad itu benar-benar j uj ur maka
berikanlchkepadasetiapkanisecarikkertasyangbertuliskanbahwakami
akan terbebaskan dan terselamatkan dari api neraka.

MatharAIWarraqmengatckan,bahwamerekamenginginkan

454 (Qs. A| Israa`  [17] :93).



jaminanitutanpahausmelakukanapapun(merekatidakmaumengikuti
ajaranyangdibawaolehNabiSAWnanuntetapinginmasuksurga).

AI Kalbi mengatakan, bahwa orang-orang musyrik itu berkata

kepada Nabi SAW, "Kami dengar bahwa setiap orang dari bani israel

terfulisdo;adisemuakepalanyabesertapenghapusannya,makaberikaulah

kami seperti apa yang diberikan kepada mereka."

Mujahidmengatalcan,bahwayangmerekainginkanadalahagar

setiapmerekadapatdiberikanKitabyanglangsungditurunkanAllahuntuk

merekamasing-masing,yakni:untuksifulanbinfulan.

Adajugayangmengatakan,bahwamaknadarikata|Zijopada
ayatiniadalahpenyebutan,dankata\£12inihanyamajazisaja.Yalmi:

agarmerekadisebutkansatupersatudengansebutanyangbaik.

Diriwayatkan, bahwa orang-orang mus)rik rty berkata: apabila

dosa-dosayangdilakukanolehsetiapmanusiaitudituliskan,lalumengapa

kitatidakdapatmelihattulisanitu?

Kalimat ;j£;i \£i; ini dibaca oleh Sa'id bin Jubair dengan
menggunckan swkw# pada hunrf A¢` dan huruf #w#  (baca:  s#fo/¢#

munsyiratanD.

Adapun untuk swha# pada huruf Aa ` pada gr.rcr `ofr di atas ini

dapatdibenarkan,karenagi.ra`afayangdemikiandapatmeringankan,
sedangkanszffu#padahuruf#zmsamasekalitidakdapatditerima.Karena

yangbiasadikatakanadalah##ry7.rcr/¢ts-tscrwb@ajuyangterbuka),atau

yang lainnya, den tidak menggunckan kata "#s)/7.rcr/.

Sementara makna pada ayat ini bisa jadi mengumpamakan
lembaran dengan mayit, yakni seakan lembaran itu seperti mayit yang
dilipat-lipatdengankain.Apabilakainitudibuka,makaiaakandihidup,kan
kembali,  lalu diungkapkan dengan:  crus);arc//aA" a/ rna)ry7.f,  yakni



menyanakanpenghidupankembaliseorangmayyitdenganmembukabaju,

lalu dikatckan: #as)/arcr/Jchz{ cr/ mapo/zt. Kedua kata ini adalah dua bentuk

bahasa yang berbeda dengan makna yang sama.

Kelima.. Fiman AIlaLh SWT, se ..Sehali-hali tidak." Yakri,

kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan itu.

Beberapaulanamengartikankata#iindenganmakna"benar-
benar". Naniun, makna yang pertama lebih baik dari makna ini, karena

kata tersebut adalah bantahan dari keinginan mereka.
'-i:i;fflls;ISsj1.`Sebenarnyamerehatidaktahatkepada

#egerz. a*fal.raf." Yckni,  mereka tidak  diberikan apa yang mereka

harapkan,karenamerekatidaktakutterhadaphariakhir,terpedayadengan
keduniaan.

Fimanlrm:
-¥j3#i;[j©,:J±S;-Litr±©€£i;','£j,-ji£

©!j±'7]afBd;ji3T]ifjlE'fi7;ifrL®f
"Sekali-kali tidak demikian halrtya. Sesungguhnya AI

Qur`an itu adalah peringatan. Maka barangsiapa
menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran

daripadanya (AI Qur`an). Dan mereka tidak akan
mengambtl pelajaran daripadanya kecuali Oika) Allah
meiehenddrkinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Hang patut

(kit`a) bertakwa kepada-Nya dan berhak membeTi ampun.",
(Qs. AI Muddatstsir [74]:54-56)



Untuk ketiga ayat terakhir ini dibahas beberapa masalah:

Pertama..F±manAIlalsv\IT,%'£.i:,'£}~st=`Csekali-halitidak
demihian halnya. Sesxpgguhnya AI Qur`an itu adalah peringatan."
Yckni,sesungguhnyaAIQur`anitubenar-benarsebuahnasehatyangbaik.

•'.':ji '.-ji c;i t. Maka t barangsiapa menghendcki, niscaya
diamengambilpelofarandaripadanya(AIQur`an)."Yalfr\i,rnengarhoj\l

nasehatitudanmelaksanakannya.
tiRIl '.-li;.o`\~q}'oif.ri\=3 "Dan mereka tidak akan mengambil

pelofarandar;;ida'n;;:kecu;lioika)Allahmenghendahin;a."Ydrri,
inereka tidak akan temasehati, tidak mampu untuk mengaplikasikan
nasehatitu,atautidakdapatmengingatnys,kecualidengankehendakAllah.

Junhurulanamembacakataa#i;denganmenggunakanhunf

};a ` (dhamJ.r orang ketigajamak). g7.ra `aA inilah yang diunggulkan oleh
Abu Ubaid, karena sesuai dengan fiman Allah SWT sebelumnya,
'..':;;grl sjSS J*)g  `.Sebe;arnya mereka tidak takut kepada

negeri akhirat."

SedangkanNafi'membacakatatersebutdenganmenggunakan
huruf fa ` (d*am i.r orang kedua jamak/fadzfurzi#)455. gr.ra `afa ini yang

diunggulkanolehAbuHatim,karenamaknanyalebinunum.

Walaupun mereka sedikit berbeda pada d¢crm7.mya, namun

merekabersepakatbchwakata.tersebuttanpamenggunakanJanydid.

iFed«" Firman Allah SWT,  !#.i JLfB gj2£J7Jifjl  "Dz.a
(Allah) adalah Tuhan Yang patut  (kita) bertakwa kepadq-Nya dan

'55  gz.ra `aA  yang  menggunakan  huruf ra `  ini  (dAami.r givgtAqfAa6) termasuk

gI.ra `ch Sch 'aA yang mqfai.iaff.r, sebagaimana tercantum dalam i4 / /g»a ` (2/797).
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bewhatmemberz.amprw."DalankitabSunanAt-Timidzidansunanlbnu

Majchdisebutkan,sebuahriwayatdariAnasbinMalik:

Jj :Jj (6;£==J., i;i; c;Sit, J=i J£, :i-fyi ,P i ,Jj iji

± :j;=±; if t±;iigi * .u±-# a.i tit ui :jiL€j ~4;i;:Lal,
•,j-*iooiJ;ilofj¢,i

"Bahwa Rasulullah SAW ketika melantunkan ayat, `D}.a |H//chJ

adalah Tuhan Yang patut fltita) bertakwa kepada-Nya dan
berhak memberi ampun.' bdi\anbersalbda., `Allah berf irman.-

Aku  adalah  tempat  yang  tepat  untuk  mencurahkan
ketakwaan.  Barangsiapa yang bertakwa kepada-Ku dan
tidak menyekutukan Aku dengan tuhan lainnya, maha Aku
adalah tempat yang tepat untuk melimpchhan ampunan
kepadanya'.».s6

LafazhhaditstersebutndalallafachyangdiriwayatkanolehAt-
Thidzi,daniajugabckomentarbaliwahaditsinitrmasukhaditshascz»

gharib.

Beberapakitabtafsirmenyebutkan,balwamaknadariayatini
adalch:AIlahtempatanpunan,bagisiapasajayangmaubertaubatdari
dosa-dosa besar, dan Allah juga tempat ampunan, bagi siapa saja yang
ingindihapuskandaridosardosayangkecil,dengancaramenjauhidosa-
dosayangbesar.

'56HR.At-Tirmidzipadapembahasantentangtafsir(5/430,haditsnomor3328).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Majah pada pembahasan tentang zuhud (2/
1437, hadits nomor 4299).
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Muhainmad bin Nashr menafsirkan, bahwa makna dari ayat ini

adalah:Akuadalahtempatbagihanba-hanba-Kuuntukbertakwa,nanun

jika mereka tidak bertakwa maka Aku adalah tempat untuk memberi
anpunandanmemberirahmatkepadanya,karenaAkuadalahTulanYang
MahaPengampunlagiMahaPenyayang.
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AL QIYAAMAH



Jfi=JTu±JTSTJ£.
E2

FirmanAIlah:

©-£ifiTgL21`!*i~Y'j©xp.T433*
Ofj;dr.3,Aji;©,1;fea±jf;|¥Tgivf

.j

JLi¥Ti~j.L!1.LT©.'AJ'LiJ:Csj±
E=

a+5©,'i;L=f

©-xp.Ti3jTaEi
"Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah

dengon jiwa yang amat mertyesali (diTinya sendiri). Apakoih
manusia mengira, bahwa kant tidak akan mengumpulkan

(kembali) tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarrtya
Kand kuasa menyusun (kembali) jQtri-jemarinya dengan

`sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat
terus menerus. Ia bertanyqL, `Bilakah hart kiomat itu? '."

(Qs. A] Qiyaamah [75]: 1-6)

Fiman Allah  SWT,  3:±ej.743± *f ¥  "j4*« bersqmpaA
de»gr»Aar7.A.ama/."Adayangmengatckanbahwa¥ituadalchSAr-/ch



daninibolehterletakdiawalsurah,karemAIQur`anberhubunganantara

satu ayat dengan ayat lainnya. Artinya, AI Qur`an sama dengan satu

ungkapan.0lehkarenaitujuga,terkadangsesuntudisebutkandalamsunah

ini danj awabannya disebutkan dalam surah lain. Contohnya fiman Allah

SWT, 'oJifj di`,!j|,tit 3:1£ Jj c£,Wi a.`ts` iJ65 "Mereka berkata,  `fJaj.
orang yang diturunhan AI Qur`an kepadanya, sesungguhnya hamu

be#ar-be#ar orang );crng g7./cr '."457 Jawabannya terdapat dalam surah

lain,yaknifimanAIlahSWT,p;;+€+b3:±£Jf-C"Berha/#7.b»"
Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang giza. "`S8

Makna ayat: Aku berscksi dengan hari kiamat. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Abbas RA, Ibnu Jubair dan Abu Ubaidch.

AbuLaitsAs-Samarqandimenceritakanbahwaparaahlitafsir

:::¥:tattetnetn=::t¥r¥:e~:aa::chdar±i:¥k::eet::itmfr:k;ie:¥£dfua
adalah tambahan sebagai hiasan dalam ungkapan. Dalam bahasa Arab,

tanbahan i dalam ungkapan biasa teri adi. Dalam ayat lain punjuga ada,

yaitu firmanAllah SWT, iii:  c)i €J;:;  [ ;r+3~j±' JC `J7aJ. i.b/z.S, apczhaA
);¢7.g me#g¢cr/angr. facrmw s#jaid '. ''459 Maksudnya, untuk bersujud.

Sebagian lainnya mengatakan bahwa  Y  adalah penolakan
terhadapperkataanmereka,yangmengin8karikebangkitan.Diaberfiman,
"Perkara sebenamya tidak seperti apa yang kalian sangka. "

Menurutsaya(AIQurthubi):IniadalahperkataanAIFarra`.460

AI Farra` berkata, "Banyak ahli Nalwu mengatakan bahwa i adalah

457 Qs. AI Hijr [15]: 6.

4je Qs. AI Qalam [68]: 2.

4$9 Qs. Shaad [38]: 75.

"°L.lh.Ma'akiilQur`an(31207;



sA7./chdantidakbolehdinulaidenganpembangkangan,kemudiandijadikan

fA7./aA. Karena, seandainya memang seperti itu, tidak pemah dikenal

khabar yang padanya ada pembangkangan terhadap suatu khabar yang
tidck ada pembangkangan padanya.

Akan tetapi AI Qur` an datang membantah orang-orang yang

mengingkari kebangkitan, surga dan neraka. Maka datanglah sumpah

sebagaibantahanterhadapmerekadalanbanyakungkapanyangdimulai
dari sumpah dan yang tidak dimulai dari sumpah. Misalnya perkataan:

/crcr wcr//crcrfoi.,  /cra a/'cr/. Artinya,  Y (tidak.) adalah bantahan terhadap

perkataan yang telah lalu.  Misalnya, /c7a wc7//ach7. i.#7fa/ g7.)Aaa7»afa
/crfczggzm  Seakan-akan Anda ' mendustakan orang-orang yang telah

mendustakanharikianat.Manfantnyaadalchpenguatansumpchdalan
bantahan.

AI  Farra`  berkata,46]  "Orang yang tidak  mengenal  sisi  ini

membaca /a `zigsz.in", tanpa alif.462 Seakan-akan itu adalah /am JawAid

yang masuk pada zfgsz.m2f . Ini benar, karena orang Arab biasa berkata,
`£a`2fgsz.m„bz.//ac7Az..'Qira`ahihiadalahqira`chHasan,IbnuKatsir,Az-

Zuhri dan Ibnu Himuz."

Firman Allah  SWT,  Sap.7  43±  "De#gr#  faarJ. *J.amaf. "

Maksudnya,harimanusiabangkitmenghadapTulanmereka.AllahSWT
berhakbersumpahdenganapasajayangDiakehendaki.

Firman  Allah  SWT,  3:lflt*£J-t i]jf ~fB     "Da#  at„
bersumpahdenganjiwayangamatmenyesali(dirinyasendiri)."Tiidck

adasilangpendapatdiantaraparaahliqira`ahtentangmasalahini.Allah

eel  Ibid.

"2 gf.ra `aA /a  `"gr;.mw, tanpa a/I/ ini mwfai.rafl.r sebagaimana yang termaktub

dalan,4//gna`(2#98).
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SWTbersumpahdenganhalikiamat,sebagaipengagunganakankeadaan

harikiamatitu,`sementaraDiatidakbersumpahdenganjiwa.

Berdasarkangi.ra`chlbnuKatsirAllahbersumpahdenganyang

pertama thari kiamat) dan tidak bersumpah dengan yang kedua Oiwa).

Adajugayangmengatakanbahwa3:Iflt;pri±J-!*i~Y'j"Da»
akubersumpahdenganjiwayangamatm;niesa-'li(di;iriyasendiri)."
Adalah bantahan lain dan permulaan sumpah dengan jiwa yang amat
rienyesalidirinyasendiri.Ats-Tsa'labiberkata,"YangbenaradalahAIlah

SWTbersumpahdengankeduanya."

Makna*ljJt:r2=l`!adalahjiwaorangyangberimanyangtidak.
melihatnya kecuali  menyesali  dirinya.  Dia berkata,   "A/acr a.rndret

bi.hadzcra?"(Apayangakuinginkandenganini?)Artinya,diatidakmelihat

kecuali dia mencela dirinya sendiri. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu
Abbas, Mujahid, Hasan dan laimya.

Hasan berkata, "Maksudnya adalch jiwa orang yang beriman.
Tidaklah orang yang beriman itu kecuali mencelajiwanya: A4co aradJw
bihalaamii?  Maa aradtu bi  aklii?  Maa aradtu bi hadiitsi  nofsii?

(Apa yang aha.inginhan dengan ucapanha? Apa yang aha inginhan
dengan  makanku?  Apa  yang  aku  inginkan  dengan  bisikan
Aa/i.*zf .?J.  Sementara orang yang fasik tidak clan mengintrospeksi

dirinyasendiri..ac3

Mujahidberkata,"Maksudnyaadalahyangmen6elaapayang
telahlaludanmenyesalinya.Diamenceladirinyaataskejahatan,`Kenapa

kamu melakukannya?'  dan  atas kebaikan,  `Kenapa kamu tidak
memperbanyaknya?'."

"3Lih.TafsirHasahAIBashri(2/377).



Adalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalahjiwayang

memilikibelaan.Adalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalahyang

mencela dirinya dengan hal lain yang mencelanya. Berdasarkan makna

ini,  a/-/czwwtzamaA  bermakna  cr/-/crcr `!.mcrh  Ini  adalah  si fat  pujian.

Berdasarkan hal ini, sumpah datang dengan bentuk yang sempuma.

Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa Adam AS terus mencela

dirinyaataskemaksiatanyangmembuntnyadikeluarkandarisurga.

Ada lagi yang mengatakan bahwa a/-/all;waamch bermofroa

a/-m«/#w7»crA a/-madzmwzfmch uliriwayatkan dari Ibnu Abbas RA-

iniadalahsifatcelaan.Iniadalchperkataanorangyangmenafikanbahwa

ituadalchsumpah.Sebab,orangyangmaksiattidckmemilikisesuatuyang

diadapatbersumpahdengannya.Artinya,banyakcela.

Muqatil berkata, "Maksudnya adalah jiwa orang kafir yang
menceladirinyadanmerugidiakhiratatasapayangtelahdiabaikannyadi
sisiAlah.„

AI Farra`  berkata,464  "Tidak ada satu jiwa yang baik dan

burukpunkecualidiamenceladirinyasendiri.Orangyangbaikmencela
dirinya; andai aku menambah kebaikan. Sedangkan orang yang jahat
menceladirinya;andaiakutidakmelckukankejahatan.

FimanAllahswT, #fe €;± di ii}if ¢=Zf "4prfaA
manusia mengira, bahwa hami tidak akan mengumpulkan (kembali)
f%/o#gbe/w/a7fg7p;a?."LaluKamikembalikanmanusiasebagaimalchluk

baru setelch mereka hancur.

Az-Zajjajberkata,"Akubersaksidenganharikianatdandengan

jiwayangamatmenyesalidirinyasendiri,sungguhtulangbelulangakan

"Lih.„a'ani.A/g#r`an(3A208).
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dikumpulkan untuk kebangkitan. Ini adalchj awab sumpah tersebut. "

An-Nahhas  berkata,  "Jawab  sumpah  dihilangkan,  yakni

latub'atsurma(sungguhkalianakandibangkitkan).Haliniditunj'ukkanoleh

firman Allah SWT, ,'{lfe€;±  |1  ;;]¥T  ¢;;af  `4poAc7A ma#zfsz.a
mengira,  bahwa hami tidak akan mengumpulkan  Qcembali)  tulang

belulangnya? untuk menghidapkan dan kebanghitan'. "

Manusia  di  sini  adalab  orang  kafir yang  mendustakan.

kebangkitan.Ayatinitunm465padaAddibinRabi'ahyangberkatakepada

Rasulullah SAW, "Ceritakan kepadaku tentang hari kianat, bagaimana

kondisi kami dan kej adiannya?." Beliau pun mengabarkan kepadanya.

Dia lalu berkata, "Seandainya kamu melihat hari itu.' Aku tidak percaya
kepadamu hai Muhammad dan tidak percaya kepada hari itu. Apakah
Allahakanmenyatukantulang-belulang?."

Oleh karena itu, Rasulullch SAW berucap,

j!:,£i;;L=fyi3.ife;i;6i;Siic;;cfg±i#1
"Ya Allah lindungi aha dart dua pelaha kejdhatan;' Addi bth

Rabi 'ah dan Alhnas bin slyarid.."466

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada musuh
Allah,AbuJahal,ketikadiamengingkarikebangkitansetelahkematian.

Disebutkan tulang belulang, akan tetapi yang dimaksudkan
adalah tubuh selun]hnya, karena tulang belulang adalah sisa-sisa dari

makhlck.

46SLih.As\ba6,4mIVz&"/,karyaAl.Wchidi,h.33`l,`dan+4'/]Bafr`4/W#Aj+A{,8/t384).

us Li:h. AI Bahr AI Muhith (81385).



FimanAIlahj;.Iniadalalwakafyangbagus.Kemudiandinulai

6+u,.J5.  Sibawaihi  berkata,  "Berdasarkan  makna:  #cr/.rna 'wfoacr

gcaf7z.rz.J.»o."Artinya,6i.u,+±5sebagaihal(menunjukkanartikondisional)
darifa'ilyangtersembunyidalanfi'ilyangdihilangkanberdasarkantaqdir

®erkiraan) yang telah kami sebutkan.

gand7.H.,.»?:::a::`::I:a::,:6a7tc¥in|:¥a¥:a::e=:::e::aa£?9£:
maksudnya,kanikuntkan.£p,AE3`Kunsa',atassesuatuyanglebihdari

itu.Bagusjugadinashabkanatasdasarpengulangan.Maksudnya,j;

falyah_sabnaa'oL,i,rf.

Ada lagi yang mengatakan bahwa ada yang disembunyikan,

yainkunnaa.M;alfsndnya,kunnaaqaadiriinafilibtidaa`acarilm\aso
dalam memulai -penciptaan-). Hal ini telal dickui oleh orang-orang
mugiv

lbnu Abi Ablah dan lbnu As-Sanaiqa`  membaca ba/aa

gaad7.""na,aedengantckwil:rm£»elgandi.niaina.FimanAllchSWT,-;3;I::. ($3; u`J ri3P  `` Menyusun  (kembali) jari-jemarinya  dengan

semp«r»a."i4/6anaan,menurutbahasaArabartinyaa/ashaabJ.'Gari-

jemari).Diperingadcandenganjari-jenaridaripadaanggotat`rfuhlainnya,
karenajari-jenariadalaltulangyangpalingkecil.0lehkarenain,hanya
tulanginiyngdisedutkan.

AI Qutabi dan Az-Zadiaj berkata, "Mereka menyatakan bahwa
AllahswTtidakdapatmemban8kitkanorangyangtelahmeninggaldunia

"'LTh.Ma'aniAIQur`an(3120l).
ae gi.ra `ch ini tidck "fowalfr. gi.ra `ch ini diseutan oleh lbnu Athiyah dalan

AIMwiharrarillinaoiz(16lllz),AlwiuHayyandai\amJ\lBchrAtM.Ihith(u38S),dan
Az-Zamakhs)raridalamA/A:iapnyqr(4/164).
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dan tidak mampu mengumpulkan tulang belulang. Maka Allah SWT

berFI:Irne;n,  `Tentu  saja  Kami  kIAasa  mengembalihan  semua  tulang,

sekecil apapun tulang itu dan menyusunnya hingga sempurna. Siapa

yang kuasa melahakan hal seperti itu maka mengumpulkan tulang
belulang yang besar dan menyusunnya hingga sempurnd lebih kuasa

lagi,.„

Ibnu Abbas RA dan mayoritas  ahli tafsir berkata,  "Makna
'4]'liJ:gj=:c)fg>adalahKamikuasamenjadikanjari-jemarikedua

tangan dan kedua kakinya menjadi satu seperti kaki unta, kaki keledai

ataukckibabi,dandiatidakbisamelakukanapapundenganjari-jemari

sepertiitu.AkantetapiKamipisahkanjari-jemarinyahinggadiadapat

menganbilapayangdiinginkannyadenganjari-jemarinya."

Hasan berkata, "Allah SWT menjadikan jari-jemari yang dapat

kamu bentangkan dan kamu kepalkan. Seandainya Dia mau, Dia dapat
mengumpulkannya, hingga kamu tidak dapat mengambil tanah kecuali
dengankeduntelapaktanganmu."

AdalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalahKamikuasa

mengembalikanmanusiadalambentukbinatang,apalagidenganbentuknya

semula.InisamasepertifirmanAllahSWT,c)fg;©{ys!j==+;±(i
•^,

rf ,.:}'1 'd.i:i " Dan Kami sehali-halt tidak dapat6#' i ,; e
dikalahhan,  untuk menggantikan hamu dengan orang-orang yang
seperti kamu (dalam drnia) dan menciptakan kanu kelak (di akhirat)
dalam k€adaan yang tidak kamu ketahui. ''469

Menurutsaya(AIQurthubi):Pentakwilanpertama|ebinsesuai
dengan redaksi ayat. Wra/JaaAz{ a '/am.

469 Qs. A| Waaqi'ah [56] : 60-61.



Firman Allah  SWT,  .'£Cf JiiJ, J±=i¥t ijj!' .+i  "Bafr*a#
manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. " [toou AJbbas

RAberkata,"Yckniorangkafirmendustakanapayangadadidepannya,
berupa  kebangkitan  dan  penghisaban."  Ini juga  dikatakan  oleh

Abdurrahman  bin  Zaid.  Dalilnya  adalah  firman Allah  SWT,
•±±ry  'i:i  'ed\   ':J±=±  "Ia  bertanya,  `Bilakah hari  kiamat  itu?'."

Maksudnya,diabertanyakapanhariKianatituteriadi!sebagaibentuk

pengingkaran  dan pendustaan.  Dia tidak  bersalah  dengan hanya

pendustaan,akantetapidiajuga.bersalahdenganpendustaanterhadap
apayangadadihadapannya.

Di antara dalil yang menunjukkan bchwa pendustaan sudah

temasukkejahatanbesaradalahapayangdisebutlcanolchAIQutabidan
lainnya,bchwaadaseorangArabpedalamanyangmenemuiUmarbin
Khaththab RA lalu mengadu kepadanya tentang penyakit dan luka di

punggunguntanya.LaluorangAribpedalananitubckata,

i;sdyJ+`Ldit£     * .I     i-od.o!#,a-'±j}f&l;+i

Orang yang paling takut kepada Allah adalah Abu Hofsh Umar *
Unto itu tidak mengalqmi sahit dan luka

Ampunilah dia, ya Allah, jika dia mendustakan

Maksudnya, jika dia mendustakanku pada apa yang telah
aku sebutkan.

Diriwayatkan juga dari lbnu Abbas RA: Maksudnya adalah
menyegerakanmaksiatdanmenundataubat.Dalansebuahhadits,dia
berkata, "Aku akan bertaubat", namun dia tidak pemah bertaubat.

t,"   J,



Artinya,diatelahmenyalahiniatdanberdusta.Inijugamerupakanpendapat

Mujahid, Hasan, Ikrimah, As-Suddi dan Sa'id bin Jubair. Dia berkata,
"Aku  akan bertaubat,"' hingga datang  kematian kepadanya dalam

keadaanyangpalingburuk.

Adh-Dhahhak berkata,  "Maksudnya  adalah  angan-angan
belaka. Dia berkata, `Aku akan hidup dan mendapatkan dunia' , namun

diatidckingatterhadapkematian."

Ada  lagi  yang  mengatakan  bahwa  maksudnya  adalah

selalu' bemiat melakukan kemaksiatan,  sekalipun dia tidak hidup

kecunlisebentar.Berdasarkanpemyataan.inimakaAa`kembalikepada

a/ 7.usat7n (manusia).

Ada juga yang mengatakan bahwa ha` kembali kepada hari
kiamat. Maknanya: bahkan manusia ingin inengingkari kebeharan di
hadapan hari kianat.

Al foyuur  a.sa.trya. be:rmakr[a al  mail  `anil  haqqi  (condone

menjauhi kebenaran).  Firman Allah  SWT selanjutnya,  66f £}£;€i

3xp.7f3!'"Iabertanya,`Bilakahharikiamatitu?'."Maksudnya,kapan
hari kiamat itu akan teriadi?



FirmanAIah:

;:±jTB;rjiJT€;j©;=±jTcifj©Ja-T6LrfT3,¢
iEDjj©jj6{#©ja.t6:!1f*3±'j+i¥tlji'©

©jifBiij**3±'ir¥Tifr;©
"Maka apabtla mata teTbelalak (ketakutan), dan Qtpabila

bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan
dikumpulkon, pada hart itu manusia beTkata, `Ke mane

tempat lari? ' Sekali-kali tidak.I Tidak ado teripat
berlindung! Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu
tempat kembali. Pada hart itu diberitakan kepada manusia
ape yar.g telah dikerjakannyo dan apo yang dilalaikannya."

(Qs. AI Qiyaamah [75]: 7-13)

Firman Allah  SWT,  ;failf 6LrfT  I;,¢  "Ma*a apabz./a maJa
fcrdc/a/ck¢rafura#/."Nafi'danAban'dariAshimmembacabaraqa,
dengan huruf ra` berharakat/t7fhaA.47° Maknanya, terbelalak matanya
karenabegitunanpaknya.Diamelihatryatanpaberkedip.

Mujahid dan lainnya berkata, "Ini ketika hendak meninggal
dunia."Hasanberkata,"Initejadipadaharikianat."Hasanjugabeckata,
"Dalanungkapaniniterdapatjawabanatasper[anyaanmanusia,seakan-

akan itu adalah hari  kiamat.  Firman Allah  SWT,  J€ilf  6¥T  IS,¢
'ffl\  :i5-3 `Maka apabila mata terbelalak aetahatan), dan apabila

'7° gz.ra `aA dengan huruf ra ` berharakat/afAch adalah mg/ai.iafi.r sebagaimana

yangtermaktubdalan.I//gna`(2/798.

t`i=    /



bulantelahhilchgcahayanya'."

Sementaralairmyamembacadenganhurufra`berharakatkasrah

(baca:  barz.ga). Malmanya, kebingungan hingga mata mereka tidak
berkedip.InidikatakanolehAbuAmr,Az-Zajjajdanlainnya.

MenundAI Fam` danAI Khalil,47t bariqa, dengan harakat kasrah

artinya/azz. 'a, bq47.fa w fchqp/aJa (kaget, heran dan kebingungan).
OrangArabmengatalcanorangyangkebingungandankcheranandengan:

qad bariqa, fa h:unia biriiqun.

Adajugayangmengatakanbaraig:aftlbnzgzf,artinyamembuka

keduamatanya.DemikianyangdikatakanolchAbuUbaidah.Adalagi

yangmengatakanbahwahurufra`bchankatlrasrahdanbcharakatfathah
adadalambahasadenganmalmayangsana.

Firman Allah SWT,  i;jj.i  CLfj, maksudnya:  dzaAaba
dhazf`zfhaarilangcahayanya).Didrnia,cahayayanghilangakankempali

lagi.Lainhalnyadiakhirat.Cahayarfutidakakankembalilagi.Bisajuga
bermakna giva&b" Contoh lain fiman Allah SWT, ;?lie  4£3  l=:=i

CF3gY7"MakaKamibenankanlahKarunbesertarumahnyakedalam
bumi.»472

mnuAbilshak,IsadanAIA'rajmembacaw¢ELzs!/aJga7»ar",

yaknidenganhunrffaha`becharalcatdEczrma„73danhumfs7.7fberharakat
kasrah.HaliniditunjukkanolehfimanAllahSWT,i:£j.TB[r:iJT€}3.
Maksudnya,dikumpulkanantaramataharidenbulandalamkehilangan
cahaya.Tidakadacahayabagimataharisebagainanatidakadacahaya

41\ Lib. Ma 'ani AI Qur `an (3/209 .
472 Qs. AI Qashash [28]:  81.

473 g|.ra `cr* ini tidak m#fowcrfz.r. gi.ra `crA ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam

AI Muharrar Al mdyiz (16/174).



bagi bulan setelah hilangnya cahaya matahari. Demikian yang dikatakan

oleh AI Farra` dan Az-Zajjaj .

AI Farra`  berkata,474 "Dia Tidak berfirman, j#m!. 'cr/. Karena

rna;hanya,jumi'abainahumaa."

Abu  Ubaidah  berkata,475  "Ini  karena  mengunggulkan

mudzakkar. " AI Kisa` i berkata, "Ini diungkapkan berdasarkan makna.

Seakan-akan Dia berfiman,  `4dfo-DAozt `acr#z. ' (dua cahaya)."

AI  Mubarrad  berpendapat,  dimu`annatskan  secara tidak

hakiki. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata,  "Jwml. 'a bar.#aJlztmaa

(dikumpulkan di antara keduanya). Maksudnya, dibarengkan antara
keduanya dalam terbitnya dari barat dengan keadann hitan dan gelap,

seakan-akanduabantenghitam.Tentanghalinitelahdipaparkandiakhir

SurahAIAn'aam.476

Dalam gi.ra `crA Abdullah, wcrj#mJ. 'a bcr!.#a crs};-sycrmsi. w a/

ganczr.477 Atha bin Yasar berkata, "Dikumpulkan pada hari kiamat,
kemudiankeduanyadilemparkankedalamlaut.Makakeduanyamenjadi
apiAllahyangsangatbesar."

AlidanmnuAbbasberkata,"Keduanyadijadikandalamcahaya

hijab dan terkadang dikumpulkan dalam api neraka Jahanam. Karena

keduanya telah disembah, namun neraka bukan adzab bagi keduanya,
karenakeduanyaadalahbendamati.Halinidilakukanterhadapkeduanya,

sebagai tambahan kecaman terhadap orang-orang kafir dan kerugian
mereka.

474 Lih. A4a 'c|#|. .4/ g#r `a# (3/209).

']SUih.MajazAIQur`an(2/2]7).
476 Lih. Tafsir surah AI An'aam ayat 15 8 .
477 gj'r¢ `ch Abdullah tidak mc/fczwaf7.r. gz.rcr `aA ini disebutkan oleh AI Farra` dalam

Ma 'ani AI Qur`an (3/2.09).



DalanMusnadAbuDaudAth-Thayalisi,dariYazidAr-Raqqasyi,

dari Anas bin Malik seeafa marjfif 'kepada Rasulullah SAW, dia beckata,
"Rasulullah S AW bersabda,

?ls,i,a,¥p,;i:,Jiij.,3#,`o!Ei

` Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua banteng

yang disembelih di neraha '."4M8

Adilariyangmengatakanbchuninaksudpengumpulaniniadalah
keduanya berkumpul dan tidak texpisah, dan keduanya dekat dengan
manusia.Makapeluhpunmembanjiridaritubuhmerekakarenasaking

panasnya. Seakan-akan maknanya, dikunpullran panas keduanya atas
-usia.

AdalagiyangmengatakanbahREmaksudnyamatalaridanbulan
dikunpulkan,makatidakadalngipergantiansiangdanmalan.

FirmanAllahSwr,ja®7Sfi3ii±Til}fr8bi;"Padrha7.#«
manusia berkata,  `Ke mana tempat lari? '. " Mck:sndnyap am:ck ALdam

berkata,akantetapiadajugayangmengatakan,maksudnyaadalahAbu
Jahalberkata,"Kemanatempatlari?."

AI Mawardi bexpendapat,479 ada dua pengertian.  Perfczmcr,

jd.T&f"Kemanatempatlari",drriAllahkarenamalukepada-Nya.
Kedra, jfa-i &f "Ke ma»a /emprf /arJ. ", dari neraka Jahanan karena
takut terhadapnya. Kemudian, ada dua p?ndapat terkait perkataan itu
darimanusia.Perfz77»a,perirataaninikhususdalorang-orangkafirpada
hari kiamat, tidak dari orang-orang yang beriman, karena keyakinan

478  Disebutkan  oleh AI  Alusi  dalam  R#4  AJ A4la'a#j.  secara  makna  sebagai

tafsirannya(9/232).
479 Lih. Tafsir AI Mawardi (6/153).



mereka dengan kabar gembira dari Tulan mereka. Kede/a, perkataan
ini dari orang-orang yang beriman dan dari orang-orang yang kafir
ketika telj adi hari kiamat, karena kedahsyatan kej adian yang mereka
saksikan.

Ahlig7.ra`chumumnyamembacaa/mqrarr,yaknidenganhunf

/ar`betharakat/t7fhaA.InilahpilihanAbuubaidahdanAbuHatim,karena
ituadalahmashdar.SementarilbnuAbbas,Mujahid,HasandanQatadah
membacadenganhuruf/¢`berharakatkasrahdanhun]fmz.mberharakat

fathch..sO

AI Kisa`i berkata,  "Keduanya ada dalam bahasa.  Seperti

madabbundanmadibbun,mashahb!i]undanmashihhh]un."Dirivaya;Nkan

dari Az-Zuhri, dengan huruf mz-in berharakat kasrah dan huruf/a `
berharakat/¢ffoaA.

AI Mahdawi bexpendapat, siapa yang memfathahkan huruf
mJ.in dan huruf/B ` pada j£|.i maka itu karena mashdar, bemakna a/

/j.ra¢r.  Sedangkan siapa yang memfathahkan huruf mim  dan
mengkasrahkanhuruf/cr`makaitukarenabemaknatempatlari.Adapun
siapayangmengkasrahkanhurufmz.mdanmemfathahkanhuruf/a`maka
itukarenabemaknamanusiayangbagusberlari.Artinya,kemanamanusia

yangbagusberlari,diatetaptidakakanselamat.

FimanAIlahswT#"Sekali-kalitidak!"Iniadalahbantahin
dariAllchswT.KemudianAllahswTmenjelaskanbantahan-Nyaini.
Diaberfirman,jj;V`"7?cJczknderfemprfber/7.#dr»g./"Maksudnya,tidak

ada tempat be,rlindung dari api neraka. Ibnu Mas'ud RA berkata, "Jcrcz

48°  gi.ra `czA  dengan  huruf/cr ` berharakat kasrah  tidak in"fc"lczfz.r.  gJ.ra `oA  ini

disebutkanolehAIFarra`dalamA4:a'cr#[.j4/gur`aH(3/210),danAbuHayyandalam
AI Bahr AI Muhith (81386) .



&r.sfo#a (tidak ada bentehg)." Hasan berkata, "£aa/'abcr/a (tidak ada

gunung)." Ibnu Abbas RA berhata, "£ca may.a `a (tidak ada tempat
berlindung)."IbnuJubairbeckata,"£caa7»chz.z.s_faawa4aRarman'dgiv(tidak

ada tempat pelindung dan tidak ada pencegah)." Semua makna di atas
adalah sana.

+1/ Fyaeara secara bahasa artinya apa yang dijadikan tempat
berlindung,baikbeutapg,guntmgatanilaimya.

As-Suddibeckafa,"dalamdunia,apabilamerekaketakutan,
merekabedindungdigunungigtmung.MahaAllahSWTberfurmankepnda

mereka,`Tidakadagunungyangdapatmelindungikalianpadahariitu
drri-Ku:."

Firman Allah  SWT,  j==1'T i€3!` £+e jj  "Z7a»);a fep¢da
Tuhanmu sofalah pada hari itu  tempat kembali." Mal=snd  S;:fi
adalah al muntaha (tempat  alchir).  Demikian yang dikatakan oleh

Qatadah. Padanannya adalah firman Auah SWT,  i*Ji¥i3d'j6fB
"Dan  bahwasanya  kepadd  Tuhanmulah  kesudahan  (segala

sesuatu). "48\

Tbun Mac.nd RA ble:cks.fa, `CIlaa rabbikal mashiir wal marji '

(kepadaThhanmutempatkrmbafi)."Adajugayangmengatakan`bahwa
maksudnya  adalah  tempat kembali  di  akhirat,  di  mama Allah
menempatkannya,sebabDialalYangMenut]skandiantaramanusia.

Adalagiyangmeqgarfubahwa#adalahperkataanmanusia
kepadadirinyasendiri.Ketihamengefahaibahwatidakadalagitempat
lari,diaberkatakepadadirinyasendirLj€=iii£3±'j{5jjj6¢jf
" Sekali-kali  tidak!  Tidak ada tempat berlindung!  Hanya kepada

481 Qs. An-Najm [53]: 42.



Tuhanmu sdyalah pada hari itu tempat kembali."

Firmain  Allah  SWT,  :+±fi.l±±±   "Diberitakan  kepada

"a#wsr.a. "  Maksudnya,  dikabarkan  kepada manusia,  yang  baik

manpunya.ngfasik.:$13'(S3\±``Apayangtelahdikerjakannyadan
crpa };crag dJ./a/az.kcrJI#ycr. "  Maksudnya,  apa yang telah  dia lakukan

dari anal buruk atau anal shalih, atau apa yang dia lalaikan dari sunah

(ajaran)yangbaikatauyangburukyangdianalkansetelahnya.Demikian

yangdikatakanolehlbnuAbbasRAdanIbnuMas'udRA.

Manshur  meriwayatkan,  dari  Mujahid,  dia  berkata,
"Diberitahuhan amalnya dari awal sampai akhir." Ini juga dikatakan

olehAn-Nakha'i.

Ibnu Abbas RA berkata juga, "Maksudnya, apa yang telah
dilakukamya dari kemaksiatan dan yang telah dilalaikamya dari
ketaatan."InijugamerupakanpendapatQatadah.

Ibnu Zaid berkata, "fjj lJ maksudnya apa yang telah dia
berikap dari hartanya untuk dirinya, ;lib dan dia tinggalkan untuk
armwhsnya."

Adh-Dhahhak berkata,  "Diberitahukan apa yang telah dia
kerjakan dari kewajiban dan yang telah dia lalaikan dari kewajiban."
AI  Qusyairi berkata,  "Pemberitahuan ini teriadi pada hari  kiamat

ketika penimbangan anal.  Tetapi bisa juga terjadi ketika datang
kematian"

Menurut saya (AI Qurthubi): Yang pertama lebih kuat
berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Maj ah dalam Sunan-nya
darihaditsAz-Zuhri:AbuAbdillahAIAgharmenceritakankepadaku,
dari Abu Hurairch RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,



::i> \ik c4,-.; £; 4,-i=L13 ali> + +?®1
®ji ¢:GJ il=+ 3i cij€;3 d=:4;3 c*}€ CJCp lfu'33 t:1`3

4jG ;. fa>f i;:fo °ji c:`>i ifa` )i c:GJ je=Ji i;¥ €;
.,,,       _yz|`

.4-;ji;++rfu;4.-GIS,¥j
`Sesungguhnyadiantarayangdidapatiolehseorangmukmin

dari amal dan kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu

yang Cia Of arkan dan dia sebarhan, anak shalih yang dia
tinggalkan,  mushhof yang dia wariskan,  masjid yang dia
bangun,  rumah untuk ibnu sabil yang dia dirikan,  sungai

yang dia alirkan atau sedekah yang dia keluarkan dart
hartarrya pada waktu sehat dan hidupnya. Semua itu akan
didapatirrya setelah kematiannya '."+82

AbuNu'aimAIHafizhmeriwayatkanhaditsinisecarainakna,
dariQatadali,dariAnasbinMalik,diaberkata,"RasulullahSAWbersabda,
`A4atujuhamalyangpahalanyaterusmengaliruntukseoranghamba

setelah kematiannya,  padahal  dia sudah berada di dalam kubur:
orang yang mengaj arkan ilmu, mengalirkan sungai , menggali sumur,

menanam tanaman, membangwh masjid, mewariskan mushhof atau

meninggalkan  anak yang memihtakan  ampun untuknya  setelah
kematiannya'.".t3

482 HR. Ibnu Majah dalam A/ A4ztgadz7z.inch, I/88, no. 242. Dia menukil dari Ibnul

Mundzir bahwa dia berkata, "Sanad hadits ini adalah hasan." Sedangkan dalam
j4z-Zawcra `z.cJ disebutkan  bahwa  sanad  hadits  ini  gharib.  Ibnu  Huzaimah juga
meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yahya Ad-Dahli.

483 As-Suyuthi menyebutkan dalam .4/ Jaml. '4/ Kabf.r (2/23 55), dari riwayat Ibnu

Abi Daud  dalam pembahasan tentang mushhaf,  Sibawaihi, Abu Na'im dalam [4/



Satoda. I+a.sululla.h SA;W.. Setelah kematiannya, padahal dia

s#cJafabercrcJcrd!.dcr/crmfub„rmenegaskanbahwaitusemuntidakterjadi

ketikadatangkematian.Akantetapi,dikabarkankepadanyaseluruhanal

yang telah dilakukannya ketika penimbangan amal, sekalipun telah
dikabirkan kepadanya di dalam kubur.

` Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah  `4zzcr wa t/cr//cr,

*li3f a Sli§fB 'f li§f <J*j'j  "Da# ses#nggwft#);a mere fa crha#
memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di

sampingbeban-bebqnmerehasendiri.''48`F.rrrrLanA:I]ch`AzzawaJalla-.,

juga> fly # rd'jLij:  -.,ul`t ?lu3f ;3j  "Dan seGag{.am dora-dora
orang yang mereka  sesatkan yang tidak mengetahui  sedikit  pun

foahwa mereka  disesatkan). ''48S

FimanAllahswTinimenunjukkanbahwasemunitutidakterjadi

kecunli di akhirat, setelah penimbangan amal. WrcrJ/aafrw cr '/owl

Dal`anhaditsyangshaAz.A..

fa :); ; ;f3 cti*i ife i=L> ¢if fin,y` i * *
.a,.,,

g:  Lr  Lr.J
®J.

•;.€  ir?Jif +  `ri; OJf •,..           ',_.,

JP   J   OJOu.
`,

fa  :+± ; ;.jj3  ci;;;j 4S 'Odr iz~  :a  firyi
.;0±*7,33firri;Oei a,a

Jef, CJ,  oJi;J

EJ.fya# dan AI Baihaqi dalam S)/w 'ab ,4/ Jma#, dari Anas RA. AI Baihaqi berkata,
"Hadits ini tidak menyalahi hadits s4cr#j.4: 4pab!./a cl#at i4dcrm me#j#gga/ dw#i.cr

maha terputuslah -pahala- amalnya kecuali tiga hal (al hadits). D?help hodits
ini disebutkan: Kecwa/j. cJclri. sedeha*/.ari.aA.  Ini mencakup semua tambahan yang
disebutkan."

484 Qs. A| Ankabuut [29] :  13 .

485 Qs. An-Na±l [16]: 25.



e

" Barangsiapa yang memulai suatu kebaihan dalam  Islam

makq dia akan mendapathan pahalanya dan pahala orang

yang melakukannya setelahnya, tanpa dikurangi dari pahala
mereka  sedikitpun.  Barangsiapa yang  memulai  suatu
keburukan  dalam  Islam  maka  dia  akan  mendapq£\\kan
dosanya dan dosa orang yang melahakannya seteldynya,
tanpa diharangi dart dosa mereka sedihitpun. ''+86

Firmaniouh:

©.:i.;Lfjj-f}'j©tfaTa3;i'j;;F=J¥T+3
"Bahkan manusia itu menjadi saksi alas diTinya sendiri,

meskipun dia mengemukakan alasan-alasanny a. "
(Qs. AI Qiyaamah [75]: 14-15)

Firman Allah SWT,  ?i;|±T  43+;' j;JJ¥7+;  "Bcrfr*o#
manusia itu mertyadi saksi atas dirinya se.ndiri. " AI AIch:£asy beirata.,
"Dia menjadikannya sebagai saksi atas dirinya sendiri. Sebagaimana

dikatakan kepada seseorang,  `4rzfz7 &2f/7.aA  `o/c7 #cr/sz.facr (kamu menj adi

alasan atau saksi atas dirinu sendiri)' ."

IbnuAbbasRAberkata,t{;.±Tartinyas);crafaz.d(saksi).Yalmi

kesaksiananggotatubuhnya:keduatangarmyadenganapayangtelahdia

lakukan,kedunhakinyadenganapayangdiatuju,keduamatanyadengan
apayangdiamelihat."

486 HR. Muslim dalam pembah.asan tentang zakat, bab : Motivasi untuk Bersedekah

(2/704-705). At-Tirmidzi. An-Nasa` i. Ibnu Maj ah. Ad-Darimi, Ahmad, Ibnu Hayyan
dan lainnya.



Dalil  pentakwilan  ini  dari AI  Qur`an adalah firman Allah

SWT,6j::+;.I;g*r;i+Jib-rT~ifj.#.i.+i:tij'i33T"Pad;frarl.
(ketika), lidah, tangan dan hahi mereha mekyadi saksi atas mereha
terhadap  apa yang  dahulu  mereha  kerjakan."'"  D±sehu+ktrn al
basfoj.I.ra%,yaknidenganbentukm#`a##ats,karenayangdimaksudkan

dengan c)/ 7.»scra# di sini adalah cr/-jawoarz.A (anggota tubuh), karena

anggotatubuhitulahyangmenjaq!saksiatasdirimanusia.Seakan-akan

D.\abed:ITman,Balilja:waariha`alanofsilirrsaanibashiirah.A;1Qutahi;1

danlairmyamengatakanhalyangsemaknadenganini.

Akan tetapi  sejumlah ulama mengatakan bahwa foa`  /fcr`

mcrrb#/foafe/padafirman-Nya,t±;.*radalch*a`/fa`marb#/*a#/yang

dinamakan oleh ahli i'rab dengan *a ` mcibaJagfoafa. Seperti facr ` pada

perkataan Arab : drafo7.);ch, crJ/cramaA, raowJ.)/ch. Ini adalah perkataan
Abu Ubaid.

Adajugayangmengatakanbchwayangdimcksudkandengan

cr/ bc[sfa!.r.raft adalah dua malaikat yang menulis apa yang dilakukan

manusia,yangbaikmaupunyangburuk.Haliniditunjukkanolehfirman
Allah SWT,  ,:;;ee ul.i-3J'j  ""estJ.p## dJ.a me#gemwhafa# aJascri®-
cr/crsa##);cr."Inimenurutorangyangmenjadikana/ma'acrdzjradalah

crs-s#fwwr(tutupan).IniadalahpendapatAs-SuddidanAdh-Dhahhak.

Sebagianahlitafsirberkata,"Malmaayat:Bahkanatasmanusia

daridirinyaadabasAz.z.roA,yaknisaksi.I.alu,hunf/.ar7.dihilangkan.Boleh

jugaTharsebagai#a'c#(sifat)bagiJ.g].mm#`a##ats.Perkiraansusunan`r:dad::L=;a..  b;lil  insaa;u  `ala ;Ofsihi  `ainun. bashiiratun (Balks:an

manusiaitumenjadi`saksiatasdirinyasendiri)."

487 Qs. An-Nuur [24] : 24.



HasinberkatatentangfirmanAllahswT,rij3JL¥Tjj;
*..jSri  "Bahkan manusia itu meoyadi  saksi  atas  dirinya  sendiri" ,

"Maksudnyamelihataiboranglain,nanuntidaktahudenganaibdirinya

sendir1.  ,I.':;±|:i  :jti-$3  `Meskipun  dia  mengemuhakan  alasan-
a/czsa»»);q'maksudnya,walaupundiamembentangkantutupannys.i4s-
Sz.fr dalam bahasa orang Yaman artinya mz. 'dzaar." Demikian yang

dikatakanolehAdh-Dhahhak.

Az-Zajjaj berkata, "4/ rna 'aadz[.r artinya as-s#fwwr.  Bentuk
tunggalnyaadalahmz.'drz7arMaksudayat:walaupundiamembentangkan

tutLxpannya.Artinya,walaupundiamenyembunyikananalnya,dirinyalch

yangmenjadisaksiatasnya."

Adalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalahsekalipun
diaberdalindanberkata,`Akutidakmelakukanapapun',akantetapiada
darianggotatubuhnyayangbersaksi.Sekalipundiaberdalihdanmembela
diri,akantetapiadascksiyangmendustakandalihnya.Demikianyang
dikatakanolehMujahid,Qatadah,Sa'idbinJubair,Abdurrfuanbinzald,
.AbuAIAliyrfuAtha`,AIFarra`,As-SuddidanMuqatil.

Muqatil  juga  berkata,   "Maksudnya,   walaupun  dia
mengemukakandalihatauargumentasi,itutidakckanbergunabaginya.
Padanannya adalah fiinan Allah SWT,  -+Sj;::  €)±±±£JT¢±i;` Y' i3!'
` alaitu) hari yang tiada berguna bagi orang-orang lalim permintaan

mac/H);a. '488 Firman Allah  SWT,  id;a=i il' 6S3; Y'j  `Da#  fJ.da*
diizinkan kepada mereka minta udzur sehingga mereka (dapat) minta
udzur ' . ''.g9

488 Qs. A| Mu`min [40]: 52.

489 Qs. A| Mursalaat [77]: 36.



Berdasarkan keterangan ini maka aJ rna 'czadz7.r diambil dari cz/
`zfdzr.  Seorang laki-laki meminta manf kepada Ibrahim An-Nakha'i.

mrahin An-Nakha' i pun berkata kepada laki-laki tersebut, `` `czdrar/who

ghaira  mu'tadzir,  innal  ma'aadzir yasyuubuhal  kidzbu."  (Akn
memaaflranku, bukan pura-pura memaalkanmu. Sesungguhnya maaf
terkadang diusak oleh dusta).

Ibnu Abbas RA berkata, ",:j£;\j;{jj.f3+'5 maksudnya adalah
-sekalipundiamelepaskanpakaiannya."Demikianyangdiceritakanoleh

AI Mawardi.49o

Menurut saya (AI Qurthubi): Maksudnya yang lebih kuat
adalahmenyampaikandalihdanmaafatasdosa.Dalilnyaadalahfirman
Allah SWT tentang perkataan orang-orang kafir,  £rij:  \g I; qS $7j
``Demi Allah, Tuhan hami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. ""

Firman Allah  SWT tentang  perkataan  orang-orang  munafik,

fi'o;±Z::\=€ ]'if 'o;±±± \±e>asEL 'pe±'¢±    "(Ingatlah)  hari  (ketika)
mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepada~
Nya  foahwa mereka buhan orang musyrik)  sebagaimana mereka
bersumpah kepadamu` ''+92

Dalam sebunh hadits shahih disebutkan:  " Wrofraz. rzfharzha, aha

beriman kepada-Mu, kepada kitab-Mu dan kepada Rasul~Mu. Aku

/.war sAcz/crf, pctascz da» bersedefacrA. " Diajuga menyebutkan kebaikan-
kebaikan lainnya yang dia bisa. (al-hadits).493 Hal ini telah dipaparkan

dalamsurahFushshilatdanlainnya.

490 Lih. Tafsir AI Mawardi (6/15 5 .
`9l Qs. AI An'aam [6] : 23 .
•92 Qs. AI Mujaadilah [5 8] :  18.

493 Hadits  ini telah disebutkan oleh AI Qurthubi dalam'tafsir surah AI An'aam

ayat23.



4/ mo 'cradzi.I.r dan a/ m4 'aadz!.r adalah bentuk jamak dari

ma'dzarah."ka:idkan,`adzartuhufiimaashana'aa'deiruhu`udzran
wa  `2tdzzfrcr».  Bentuk isimnya adalah a/ mcr 'dzz.rcrA  dan .a/  `z/cJzraa

(G)lull).Beglrfujuga,al`idzrah,seperdiar-rikbahdanaljilsah.

Ayatinimembahaslimamasalah:

Perrur.aa..QadhiAbuBakarbinAl`Arabiberkatatentangfiman
Allah SWT,  ,;j+.;fijj-f3J'B ®tfaT rii' j; ife¥t+;  "Bafrfra#
manusia  itu  menjadi  5aksi  alas  dirinya  sendiri,  meskipun  dia

me#gemwfaha#  a/crsa#-a/asa##)/a. "  Menurutnya,  dalam  ayat  ini

terdapat dalil diterimanya pengakuan seseorang atas dirinya sendiri. Ini
termasuk  kesaksian  atas  dirinya sendiri.  Allah  SWT berfirman,

6J::;`i;gl2 #3fB.rr~rifB'ft'fi¥ tij'i±'     "Pcrda    Aarz.
(ketika), lidah, tangan dan kaki mereha inekyadi saksi alas mereha
terhadap apa yang dahulu mere ka kerjakan. '''94 Ti\dck awda. pe;hoedann

pendapat dalan masalah ini, sebab ini adalah pemberitahuan untuk
menghilangkansangkaanburuk.Orangyangberakaltidakakanberdusta
atas dirinya sendin. Berikut penjelasannya:

iKedAro.. Allah SWT berfiman dalam kitab-Nya yang mulia,

'JJ:ji=:-€';:3=±=j:rE=±c;r=:±'l;-l:J`6:;;±T6±±e3'fiTi;i;jj
J|
t;i?2j-a,`;j£Fi;fB;;3jf:8L;C,';;+;:j'j,+3;{,3±j'.+±::I:j:3,+.2±

a-,ulT6;rk®UiBiu*`C36eb'±jfi]'6
" Dan (ingatlah) , ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi,

" Qs. An-Nuur [24] : 24.



`Sungguh,  apa sdya yang Aha berikan kepadamu berupa hitab dan

hikmah,   kemudian  datang  kepadamu  seorang  rasul  yang
membenarkan apa yang ada padamu, niscaya karm akan sungguh-
sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. ' AIlah berf;i;;man,
`Apakahkamumengahaidanmenerimaperjakyian-Kuterhadeipyang

demikian itu? ' Mereka menj owab , ` Kami mengakvi. ' ALllch berf irman,
`Kalau begitu saksikanlah froai para nabi)  dan Ak.I metyadi saksi

toula) bersama hamu ' ."49S

KemudianAllahswTberfiman,iJEkisj±iJffTau;il:i
l±;;+l'.3ls`±}:.SI:i   "Dan  (ado  pula)  oran±:ordng  lain  yang
mengahai dosa-dosa mereha, mereka mencamprur baurkan pekerj aan

yang balk dengan pekerj aan lain yang buruk. ''.96

Sedan8kandalamatsarmengenaihalfubanyckselrali.Rasulullah

SA;IN bersalbde, " Pergilah kamu hat ALnas, temui perempruan itu. Jika

dia mengaku @erzina) maha rdyamlah dia. ''197

Adapun tentang pengakuan seseorang atas orang lain dengan
memilikihakwarisatauhutangmaha`rienuntMalik,pckarayangsudeh
disepakatitentangseseorangyangmeninggalduniadanmeninggalkan
beberapa orang anak laki-laki, lalu salah seorang dari mereha berkata,
``Ayahkutelahmengakuibahwafulanituadalahana]mya,"bahwanasab

(garisketurman)tidakdapatditerimadengankesaksiansattiorang,dan

495 Qs. Aa|i `Imraan [3] : 81.

•96 Qs. At-Taubch [9] :c 102.

497 HR. Muslim dalam pembahasan tentang hukum-huloun ®idana), bab: Orang

yang  Mengakui  Dirinya telah  Melakukan  Zina (3/1325).  AI  Bukhari  dalam
pembahasan tentang perdamaian, bab: no. 5, dan dalam pembahasan tentang syarat-
syarat,bab:no.9,dantentanghukum,bab:no.39.At-Tirmidzidalainbabkedelapqu
dari hukum-hukum (pidana), dan Ibnu Majah dalam bab kefujuh dari hukum-hukum
(pidana)juga.



pengakuan orang atas dirinya pada bagian dari harta ayahnyaj uga tidak
diterima, dan boleh memberikan harta kepada orang yang disaksikan

bexpiutangsebesarhutangayahnyadarihartamiliknya.

Malik berkata, "Contohnya, seseorang meninggal dunia dan
meninggalkan dua orang anak laki-laki dan harta sebesar 600 dinar.

Kemudian salah seorang dari mereka bersaksi bahwa ayahnya yang

telahmeninggalduniaitupemahmengakuibahwafulanadalahanaknya.

Maka atas orang yang disaksikan berhck 100 dinar. Itu adalah setengah

harta warisan, seandainya digabungkan. Jika orang lain mengakuinya
maka diambil 100 dinar lagi. Maka sempurnalah haknya dan tetaplah

usabnya.

Inisamadenganperempuanyangmengakuayahnyaatausuaninya
mempunyaihutang,sementaraahliwarislainnyamengingkarinya.Maka

perempuan ini harus menyerahkan kepada orang yang dia akui pemilik
piutang sebesar bagiannya, seandainya tetap atas ahli waris seluruhnya.

Artinya,jikaperempuandanmendapatkanbagianwarisanl/8,
makadiaharusmenyerahkankepadaorangyangmemberihutangsebesar
1 /8 dari hutang ayahnya. Jika laki-laki dan mendapatkan bagian warisan

1/2,makadiaharusmenyerahkankepadapemilikpiutang1/2darihutang

ayahnya. Begitulah seterusnya.

Ketiga:Tidaksahpengakuankecualidariorangyangmukallaf

(baligh dan berakal), cakan tetapi dengan syarat dia bukan orang yang
terhalang melakukan transaksi,  karena keadaan ini menggugulkan

perkataannya,jikauntukhakdirinyasendiri.Jikauntukhakoranglain,
seperti orang sakit maka dari dirinya gugur dan dari orang lain boleh.

Keteranganlebihlanjutadadalampembahasanfikih.



Ada  dua  keadaan  bagi  budak  terkait  dengan  pengakuan.

Pertama, jelas pengakuannya. Ini tidak berbeda dengan keterangan

terdahulu.Kedua,tidakjelaspengckuannya.Banyakbentckterkaitdengan

keadean kedun ini. Di antaranya enam bentuk berikut:

Seorang budak berkata, "Aku memiliki sesuatu." Asy-Syafi'i

berkata, "Seandainya dip jelaskan dengan sebiji kurma atau

sepotong roti maka pengakuannya itu dapat diterima. Yang

menjadidasarkaniadalahtidakditerimakecualipadaapayang

diamanputerhadapnya.0lehkarenaitryapabilabudaktersebut
menjelaskansesuatuitudengansebijikumaatausepotongroti

makapengakuamyadapatditerina."

Diajelaskandengankhamer,babiatausesuntuyangtidakdisebut

sebagaihartamenurutsyariat,makapengakuannyainitidakdapat
diterima.Inisudahmenjadikesepakatanparaulama,sekalipun

adayangmendukungpengakuarmya.

Dia jelaskan  dengan  sesuatu yang masih  diperdebatkan
hukumnya,misalnyakulitbangkaiatauanjing,makahakinlah

yang memutuskannya. Jika hakim ini telah memutuskan maka
hakinlaintidakbolehmenghukumkanlagi.

SebagiansahabatAsy-Syafi'iberkata,`Mestikhanerdanbabi."

Iniperkataanyangsalah.AbuHanifchberkata,"Apabilabudck

berkata, ` Atasku sesuatu' , maka tidak diterima penj elasarmya

kecualidengansesuatuyangdapatditimbangatauyangdapat
ditakar.Sebab,keduahalitutetappadatanggungandirinya."hi

pendapatyanglemah,sebabkeduanyatetapdalamtanggungan
apabilaituwajibsecaraijma'.

Apabila budak berkata, "Aku memiliki harta", maka dapat .

diterima penjelasannya pada  sesuatu yang  biasanya tidak



dianggap sebagai harta berharga, seperti satu atau dua dirham,

selanatidakadaindikasiyangmenunjukkanlebihdariitu.

Seorangbudckberkata,"Akumemilikihartayangbanyakatau
besar."Asy-Syafi'iberpendapat,diterimapadabiji-bijian.Abu

Hanifahberpendapat,tidakditerimakecualidalambatasnishab
zckat.

Para ulama kami sendiri memiliki berbagai pendapat yang

berbedatentangmasalahini.Diantaranya,nishabbarangcurian,

zakatdandiyat.Nanunmininalmenurulkuadalahnishabbarang
curian,sebabtidakdipotonganggotatubuhorangmuslimkecuali

karena mencuri harta yang besar. Ini juga merupakan pendapat

mayoritasulamamazhabHanafiyah.

Sementaral.altsbinsa'adberpendapat,tidakditerimajikakurang
dari 72 dirham." Ketika itu ada yang bertanya, "Dari nana
dasamya?" Dia menjawab, `fKarena Allah SWT berfirman,

ihfL'{-356}L±f=3±13=&7'£fi'[i=jfasii3``SesungguhnyaAllah
telah  menolong  kamu  (hat  para  mukminin)  di  medan

peperangan yang  banyak,  dan  (ingatlah)  peperangan
J7"»aj.77."98Nah,jumlchperangorangbeliauikutidanyangtidak

behauikuti)adalah72."

Initidckbenar,sebabAllalmengecualikanperangHunaindari

ungkapan sebelumnya. Seharusnya Laits belpendapat, diterina

pada 71 dirham. Sementara itu, Allah SWTjuga berfirman,
1';#  f3.>'RI).lj#]  `` Berdzihirlah  (dengan menyebut nama)
Allah,  dzikir  yang  sebanyak-banyaknya. "499  AIlth SV\JT

498 Qs. At-Taubah [9] : 25.

499 Qs. A| Abzaab [33]: 41.



berfirman,  .rfj££ c;±£ I,L3£ S  "rl.dak ado kebai.fra#

pada kebanyahan bisihan bisihan  mereha. "500  AIla;h SWT:
berfirrna\n,1;i \==S.+Sfl3  "Dan  kutuklah mereka  dengan
kutuhan yang besar. ''S°l

Seorang budak berkata, ``Aku memiliki  10,100 atau  1000

dirham."  Maka dia boleh menjelaskannya semaunya dan

penj elasannya itu diterima. Jika dia menjelaskan dengan 1000
dirham,100 budak, atau 150 dirham maka dia menjelaskan

sesuatu yang tidak j elas dan itu diterima. Ini juga merupakan

pendapatAsy-Syafi'i.

AbuHanifchberpendapat,jikadiamenggabun9kansesuatuyang

dapat ditakar atau ditimbang denganjumlah yang tidak jelas itu maka
itulah penjelasannya. Misalnya,150 dirham, karena dirham adalah

penjelasan bagi 50 dan 50 adalah penjelasan bagi loo."

IbnuKhairanAIIshthakhari,salahseorangsahabatAsy-Syafi'i

berkata, "Satu dirham bukan penjelasan pada  150 kecuali 50 saja,
sedangkan 100 boleh diajelaskan dengan apa saja."

`Kecmpa/.. Firman Allah SWT, ,:i;\£  {jj.f3J'B  "A4leJfr.p"» dz.¢
me#gemw*aha#  cr/czsaj7-cr/crscr##)/a. "  Maknanya:  Meskipun  dia

mengemukakan alasan-alasan setelah pengckuan, tetap tidak akan

diterina.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meralat apa

yangtelchdickuinyadalamhalhukum®idana)yangmumiberhubungan

500 Qs. An-Nisaa`  [4]:  114.

Sol Qs. AI A±zaab [33]: 68.



denganhakAllah.Menurutmayoritasulana,diantaranyaAsy-Syafi'idan
' Abu Hanifch,  ralatan   setelah pengakuannya itu diterima.  Ini juga

merupakan salah satu pendapat Malik. Akan tetapi menurut pendapat
Malikyanglain,tidakdapatditerimakecualidiamenyebutkanalasanyang
benar atas ralatnya.

Pendapat yang benar adalah boleh meralat secara mutlak. Hal

iniberdasarkanriwayatparaiman,diantaranyaAIBulcharidanMuslim,

bahwaRasulullchSAWmenolakpengakuanorangyangmengakuberzina

sebanyak empat kali. Setiap kali ia mengaku maka beliau pun bexpaling

darinya, ketika orang itu berscksi atas dirinya sebanyak empat kali,

Rasulullah SAW pun memanggilnya dan bersabda,  "4pcrhaft hamw

gz7cr.?. " Orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda lagi,
"Apakah kamu sudah menihah? " oran:8 tfu rned]aINaLb, C.YaL." .S°2

Dalam hadits riwayat AI Bukhari : Rasulullah SAW bersabda,
"Barangkalikanuhanyamencium,helirikatanmemandang?."503

DalanhaditsriwayatAn-Nasa`idanAbuDaud:Sehinggabeliau
bersabdakepadaorangitupadakaliyangkelima,"Apakahkanutelah
menyetubuhuinya?" Orang itu menj awab, "Ya. " Beliau bersabda lagi,
``SanpaianumutenggelamkedalananLmya?."Orangitumenjawab,``Ya."

Beliaubersabdalagi,``Sepertimasuknyaalatcelakmatakedalamtempat

celak mata dan masuknya tali ke dalam sumur? ." Orang itu menjawab,
„Ya."

5°2 HR. AI Bukhari dalam pembahasan tentang hukum-hukum (pidana), bab: Tidak

boleh  Merajam  Orang  Gila  Laki-laki  dan  Perempuan  (4/177).  Muslim  dalam
pembahasan tentang hukum-hukum (pidana), bab: Orang yang Mengaku Dirinya
telah  Melakukan  Zina (3/1318).  Abu  Daud  dalam  pembahasan  hukum-hukum
(pidana) (4/146, no, 2427),  dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang hukum-
hukum pidana (4/36, no.1428).

5°3 HR. AI Bukhari dalam pembahasan tentang hukum-hukum pidana (4/177).



Kemudian Rasulullch SAW bersabda lagi, "Apakah kamu tahu

apaituzina?."Orangitumenjawab,"Ya,akumelakukansuntuyangharan

terhadapperempuansepertiseoranglaki-lakimelakukansuafuyanghalal

terhadap istrinya." Beliau bersabda lagi, "Apa yang kamu inginkan
dariku?."Orangitumenjawab,"Akuinginengkaumenyucikanku."Maka

RasulullahsAWpunmemerintahkannyauntukdirajan.504

At-TirmidzidanAbuDaudberkata,"Ketikamerasckanlemparan

batu, orang itu lari tunggang-langgang. Lalu ada seorang laki-laki yang

memukulnyadiLaliyuJamal5°5,danorang-orangpunmemukulinyahingga

tewas.  Maka  Rasulullah  SAW  bersabda,   `Ke#apa  ka/I.cr#  fz.dcr*

memb!.arfa##)/cr.? '." Abu Daud dan An-Nasa`i berkata, "Agar lebih

meyakinkanRasulullchSAW,bukanuntukmeninggalkanhukuman."

Semuainimerupakancarameralatdanpenegasanditerimanya

ralatan.  Sedangkan sabda beliau: Bara7!gfacr/I. faczm# ¢cr#);a me#cr.win,

me/I.r}.fa a/crcj  mema#dcmg?  merupakan  isyarat  sebagaimana  yang

dikatakanMalik,diterimaralatannyaapabiladiamenyebutkanalasanyang

benar.

iKc/z.»za..Perkaradiatastentangorangmerdekayangbertanggung

j awab penuh terhadap dirinya sendiri. Sedangkan budak pengakuannya
tidak terlepas dari dun hal berikut: ( 1 ) pengakuannya atas tubuhnya atau

(2)atasapayangadaditangannya(miliknya)dandalamtanggungannya.
Jikadiamengakuiatasapayangadaditubuhnyapadaperkarayangterkait

504  HR.  Abu  Daud  dalam  pembahasan  tentang  hukum-hukum  pidana,  bab:

Perajaman Ma' iz bin Malik (4/146, no. 4428).
505 Lalryu Jamal atau Luhay Jamal, nana sebuah tempat di antara Makkah dan

Madinah.  Ada juga yang  mengatakan  bahwa  itu  adalah Aqabah. Ada  lagi  yang
mengatakan bahwa itu mama sebuah mata air. Lih. ,4#-Jvj.Acr}Jaft (4/243).



dengan hukuman pembunuhan atau lainnya maka pengakuannya itu

diterima.

S ementara Muhammad bin Hasan berpendapat tidak diterima
darinya, karena tubuhnya adalah milik atau hak tuannya dan dalam

pengakuarmya mengandung perusakan terhadap hak-hak tuan pada
tubuhnya.

Dalil kani adalah sabda Rasulullah SAW,

:rJ a;€}; tS„ ,=~-! :=j; \±£ cjlJj;lL.l oJi :r :+l±i :;

•&,,+f¥ijj'iis,£tfJ=J
"Barangsiapa yang  melakukan  suatu kejahatdn maka

hendaklah  dia  menutupinya  dengan  tutupan  Allah.
Barangsiapa yang menampakan lembarannya kepada kami
maha akan hami berlahakan hukuman atasnya. "5°6\

Maknanya:  dasar hukuman  adalah  asal  kejadian',  yaitu
kemanusiaanpadamanusia.Tuantidakmemilikihakpadakemanusiaan
manusia ini. Haknya hanya ada pada si fat dan basil dari sifat itu, yaitu

yang berhubungan dengan financial. Tidakkah Anda pikirkan bahwa
seandainyabudakmengakumemilikihartamakapengakuanyaitutidak
dapatditerima.BahkanAbuHanifahbexpendapat,seandainyabudakitu
mengaku telah mencuri suatu barang maka tangan budak itu tidak
dipotong."

Para ulama kami  (madzhab  Maliki)  berpendapat,  bahwa
barangnyaitumiliktuannya,sementarabudakberhckatasnilainyaapabila

5°6 HR.  Malik dalam pembahasan tentang hukum-hukum pidana, bab: Tentang

Orang yang Mengaku Melakukan Perbuatan Zina (2/825).



diatelahmerdeka,karenahartabudakadalahmiliktuanmenurutijma

ulama.0lehkarenaitu,perkataannyatidakdapatditerima,begityjuga
denganpengckuanya.

ApalagiAbuHanifchbelpendapat,bahwabudaktidakinemiliki
apa-apa,dantidaksahdiamemilikidandimilikioranglain¢ikasudah

miliktuntertentu).

Sementara  saya  (AI  Qurthubi),  walaupun madzhab  kami
mengatakanbahwasahsajakepemilikanbudak,akantetapisemunyang
adaditanganbudakadalahmiliktuamya,berdasal.kanpenggabungan
dun pendapat. Wra/JaaAai a '/am.

FimanAIIal:

'4ji;jB,'l=La>3!©-rtyj;;;+,di~u,rtyi±v'
EL

#©,'4ji±Ti±;3!#©,'e'i;3a"c'4Bijis,¢©

©:j±'q.Taujii`j©fi=cO-T6ri133`
``Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) AI

Qur` an koLrerla hendak cepat-cepui (menguasal) nya.
SesungguhnyqL atas tat.ggungan Kani-lah

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai)
membacartya. ApqLbila Kami telah selesai membacakannya

maka ikutilah bacaannya itu. Kemrdian, sesungguhnya atas
tanggungan Kami-lah penj elasannya. Sekali-kali janganlah

demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai
kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akJiirat. "

(Qs. AI Qiyaamah [75]: 16-21)



Firman Allah SWT, -£S j;::+,di'l|, rty a!;i {  "Ja#gr#/aft
kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) AI Qur`'an karena hendak

cepclf-cepa/ /mengtlasa!) ny¢. " Dalan riwayat At-Timidzi : Diriwayatkan
dari Sa' id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

a;=j.' ;Trfe.I {1; ]79i I;i ;ij {1; jchi j; al, iji; 'Og~

:)i:=i dru q .4|€ b J&i |}9€b: c:£z=j.' .Jf 1.,.' Lu q

J?i Jj .{±£ ;1± 2l=J {=£ q  a*-, `Jde:  :Jb: (q
+         ,      +,   ,    ¢•er Lr- dr.Ji li; fr

"Apabila turun AI Qur`an kepada Rasulullah SAW,  beliau

segera menggerakkan lidah beliau.  Beliau  ingin  segera
menghafalnya.  Maha Allah SWT menurunkan firman-Nya,
`Janganlah kamu  gerckkan lidahmu untuk (membaca)  AI

Qur`an karena hendak cepat-cepat (menguasai) nya '. "

At-Tirmidzi  berkata,  "Ibnu Abbas  menggerakkan kedua
bibimyadansufyanjugamenggerakkankedunbibimya."5°7MenurutAt-

Timidzi, ini adalah hadits hasan shahih.

Sementara dalam redaksi Muslim,508 dari Ibnu Jubair,  dari

|bnu Abbas RA, dia berkata,

507 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir, 5/430, no. 3329.
5°8 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat, bab: mendengarkan q!.rcr `czfe,

(I/330-331).
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:,,.;= :,iE:, ,;,f `i;=,, J,-;= :l-;f ,;; ;±~J ;:1= &„ i:,
.:fjicii3¥&ijfa-#i:fj

`RasulullahSAWsangatmempechalhanwahyuyangditurunkan.

Beliau menggerakkan kedua bibimya. " Lalu Ibnu Abbas RA
berkata  kepadaku,  "Aku  menggerakkan  kedua  bibir
sebagaimanaRasulullahSAWmenggerakkankeduabibimya."
LaluSa'idberkata,"Akumenggerakkankeduanyasebagainana
Ibnu  Abbas  menggerakkan  keduanya."  Lalu  dia  pun

menggerakkan kedua bibimya. Maka Allah  `4zza wcz ./cz//c7

menurunkan  firman-Nya,   "Ja#ga#/aft  fram#  gera*fra#
lidahmu untuk (membaca) AI Qur`an karena hendak cepat-

cepat  (menguasai)  nya.  Sesungguhnya  alas  tanggungan

Kami-lah inengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu

pcr#dr!./  membcrccm)/cr. "  Ibnu Abbas  menafsirkannya,
"Mengumpulkannya  di  dalam  dadamu,  kemudian kamu

membacanya." Firman Allah SWT selanjutnya, "4pabj./cr Ko7#z.

telah selesal membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. "



Ibnu Abbas menafsirkannya, "Maka dengarkanlah bacaannya

dan dianlah. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan Kami
membacakannya."Setelchitu,apabilaJibrilASdatangmenemui

Rasulullah  SAW  dan  menyampaikan  wahyu,  beliau
mendengarkan. Apabila Jibril AS pergi, Rasulullah SAW pun
membacanyasepertiapayangdibacakanolehJibrilASkepada
beliau.5°9HaditsinijugrdiriwayatkanolehAIBukhari.

Padanan  ayat  ini  adalah  firman 14//aft   `4zzcr  wcr  JaJJa,

'i:;j ±l:j`j J±±; ®f J;: crf gl:Jfr.`t .Ji±' fj  "Da» /.a»ga#/crfr  Aamw
tergesa-gesa  mewibaca' AI  Qur`an  sebelum  disempurnakan

mewakyzfhan«);a fepadrmzf. "5 L° Penj elasan ayat ini telah dipaparkan

sebelunnya.

AmirAsy-Sya'biberkata,``Rasulullahtengesa-gesamembacaAI

Qur`anapabilaAIQur`anitutunmkepadabeliau,karenakecintaanbeliau
kepadanya dan begitu nyamannya di lisan beliau. Lalu, hal ini dilarang
sampaiAIQur`anterkumpul,sebabsebagiannyamasihterikatdengan
sebagianlainnya."

Adajugayangmengatakanbahwaapabilatunmwahyukepada
RasulullahSAW,beliaupunsegeramenggerakkanlidahnyabersamaan

denganpenyanpaianwahyutersebutkarenatakutlupa.Makaturunlah
firmanAllahSWT,.'i:;j±l:j'j:i:;®fJjc¢g':J4-`9.Ji±'fj
"Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca AI  Qur`an :ebelun

disempurnahan mow akyukannya kepadamu. "511

509 HR. A| Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/210).
510 Qs. Thaahaa [20]:  114.

5]] Qs. Thaahaa [20]:  114.



Firman   Allah   SWT,   :;i3'  #±1:;±:    "Kamj.   a*an
membacahan (AI Qur`an) kepadamu (Muhammad) maha kamu tidak

ahan |upa. »5i2

DanfimanAllchSWT,€li'LJ,ng2!;if"/a#gr#haAham«

gerakkan lidahmu untuk (membaca) AI Qur`an. ''S\3 De"Ikian ya;n8
dikatakan oleh Ibnu Abbas RA.

FimanAnahswT,,'~r|;jiSniaksudnyawgz+co`a/ch#`a/az.ha.
jl/gi.rot7`chdana/gz„`ao»,menurutpendapatAIFarra`adalahmashdar

(infinifef).

Qatadahberkata,".'ol;3G3-6`Mahaz.fuf!./aAbacaa»»);az.fzf,'
maksudnyaadalahmakaikutilahsyariatdanhckumnya.Sedandrfiman-
"ya.,  ]'LSci \±± `o}`ti  `Kemudian,  sesungguhnya  alas  tanggungan
Kc7mz--/chperz/.e/asa7nycr,'maksudnyaadalchtafrir®enjelasan)apayang

ada di dalannya, berupa hukum-hukum ®idana), halal dan haram."
DemikianyangdikatakanolehQatadah.

Adalagiyangmengatakanbaliwamaksudryaadalch`Kemudian
sesungguhnya atas tanggungan Kani-lah penjelasan apa yang ada di
dalannya,berupajanji,ancanandanperwujudankeduanya,"

Ada  lagi  yang  mengatakan  bahwa  mak.sudnya  adalah
"SesungguhnyaatastanggunganKani-lahKanimenjelaskannyalewat

nsarmu'

F.rmLan AI+ch SWT, S€   " Sehali-hali janganlah demikian. "

Ibnu Abbas RA berkata, "Maksudnya, sesungguhnya Abu Jahal tidak
berimandengantafsirAIQur`andinpenjelasannya."Adajugayang

512 Qs. AI A'laa [87]: 6.

5L' Qs. AI Qiyaamah [75]:  16.



merLgatakan bahwa rna.ksnd S€  "Sehali-hali janganlah demikian, "

adalahmerekatidakshalatdantidakberzakat.Yangdimaksudkanadalah

orapg-orang kafir Makkal.

Firman Allah SWT, 6j3 .+; "Sebq»am)Aa ham" givczz. ma#"sz.crJ

me#ci.#fcrj. fefel.dwprjl d##z.cr. " Maksudnya, sebenamya kalian, hai orang-

orangkafirMakkah,mencintaifi?cO.i,yakninegeriduniadankehidupan

di dalamnya. arf ij`j yakni fcrda '««#a (meninggalkan),  :j±'+i yakni
beramal untuk kehidupan akhirat. Dalan sebuah tafsir, dikatakan bahwa
maksud:j±'qTadalaho//.a#»aA(surga).

Para ahli gz.rc7 :c7A Madinah dan ahli g!.rcr `c7A Kufah membaca

b#.+Tdanbdij'j,yaknidenganhuruffa`padakeduakatatersebut.
InijugamerupakanpilihanAbuubaid,diaberkata,"Seandainyabukan
karenamakruhmenyalahiparaahligz.ra`chituniscayaakumembacanya
dengan huruf );a`,  karena  ada penyebutan a/  i.#sacm  sebelumnya.

Sementara ahli  qira`ch lainnya membaca dengan huruf );cr`."5[4 Ini      "

merupakanpilihanAbuHatim.

Siapa yang memba6a dengan huruf ya` maka hal itu kembali

kepada firman Allah SWT, ;+J¥7 i±{; dan 6Ei¥-i di sini bemakna
o#-#acrJ (manusia). Siapa yang membaca dengan huruf /cr ` maka hal

itu berdasarkan makna Dia mencela mereka berhadapan, sebab ini

lebih mengenal  dengan maksud.  Padanannya adalah  firman Allah

SWT,a+;i`g}T.+:TJjiofi;jfi2rlfi6*±r£~Y'#Jj"SeJ%ngg%fon);a
mereka (orang kafir)  menyuhai kehidxpan dIAnia dan mereha tidak.

memperdulihan kesudahan mereka,  pada hart yang berat  (hart
akhirat).iisi5

S14  g!.rcr `aA  dengan  huruf );cr `  adalah  m#fawc!f!+  sebagaimana  yang  termaktub

dalam ragrz.A 4»-Ivas}/r, h.  184.
515 Qs. AI Insaan [76]: 27.



FirmanAIlah:

?feL:+3±T€jij6©3jgb'qj:j3u`j©fife£,+3±r:jij

©?Jg6+;ji;of#,©
"Wajah-wajah (orang-oTang mukmin) pada hari itu berseri-

seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat. Dan wajch-
wajah (orang kof i.r) pada hart itu muram, mereka yakin

boLhwa akan ditimpakan kepadanya malapetako yang amat
dchs}7af. " (Qs. AI Qiyaamah [75]: 22-25)

Fiman Allah SWT,  3j9b~  qj;j3 jj {fe6 j3:3!':ji;  "Wa/.afr-
wajah  (orang-orang mukmin) pada hart  itu berseri-seri.  Kepada

Tuhannyalahmerekamelihat."i.tei,der±an-nadhrahyan8art:tryaal
Aaso# wcr a#-#a 'amaJ! @agus dan lembut) dan €j!>Lr dari a#-#azftr.

Artinya,wajahorangrorangyangberinanberseri-seri,baguslagilembut.
DLkata\kaln,  nadharahumullaahu  yandhuruhum  nadhratan  wa
nadhaaratan, artinya al isyraaq wal `aisy wal ghani foer®ch:aya, hidap

dan kaya).  Contoh lain,  hadits:  #adfedfoar¢/Jaa*#  z."ra `cl#  samz. 'o

magcra/afi.I./awa'aaAa¢(Allahpastialkanmembaguskanseseorangyang

mendengarperkataankulalumenjaganya).516

Firman Allah SWT, qj:3 jj maksudnya kepada Pencipta dan
Pemiliknya.€jpb'mcksudnyamemandangkepadaTulannya.Inilchyang
dipegangolehjumhurulana.Dalanmasalahiniadasebuahhaditsdari
Shuhaib  RA  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim.  Hadits  ini  telah

516 IR. Abu Daud dalam pembahasan tentang ilmu, bab: no.10. At-Tirmidzi dalan

pembahasan tentang ilmu, bab: no. 7, Ibnu Majah dalam mukadimah, 18 dan dalam
pembahasan tentang manasik, 76. Ad-Darimi dalam mukadinah, 24. Ahmad dalam
AI Musnad (11437)`



dicantumkandalamsurahYuunus,padapenjelasanfirmanAllahSWT,
£oSG93:i:±].\;:={'c¢rfe,"Bagiorang-orangyangberbuatbaik,ada

pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. ''S"

Ibnu Umar RA berkata, "Ahli  surga yang paling piulia di
sisi Allah adalah .orang yang dapat memandang Allah  SWT pada

waktu pagi  dan petang."  Kemudian dia  membaca  firman Allah

SWT, €jpb' qj;;3 ijj © fifed j3:3r±r:Ji;   "Wrajari-wa/.oft /ora#g-oro#g
mukmin) ` pada hari  itu berseri-seri.  Kepada Tuhannyalah mereha

melihat."

YazidAn-Nahwimeriwayatkan,darilhimah,diaberkata,"Dia

melihat kepada Tuhannya dengan suatu penglihatan." Hasan berkata,
"Wajahmerekadibuatberseri-seridanmerekamelihatTulianmereka."

Ada yang mengatakan bahwa maksud a»-»crz*r di sini adalah
al-infizhaar maa laham `indallaahi min asts-tsowaab ¢rrremunggupalD;ala

yangalrandiberikankepadamerekadarisisiAllah).Diriwayatkandari
Ibnuumar,Mujahiddanmrimah:menungguperkanTulannya.Demikian

yangdiceritakanolehAIMawardi,darilbnuUmardanlkrinal.Nanun
initidakdikenalkecualidariMujahidsaja.

MerekaberdalihdenganfimanAllahswT,JL=i31FT'±?i;i
'if ±f yl'4),.i:.':;+)  " Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,

sedang Dia dapat melihat segala panglihatan itu. "S\8_ Pendapat hi

sangatlemah,diluardarimaknalahirayatdenriwayat-riwayat.

Dalam riwayat At-Timidzi, dari Ibnu Umar,  dia berkata,
"Rasulullah S AW bersabda,

517 Qs. Yuunus [10]: 26.

518Qs. AIAn'aam [6]:  103.



4^ir3  4*i33i3  4;b

riJ j! fa; i; ,i,
:JiJ) i3

`Sesungguhnya  penghuni  surga  yang  paling  rendah

keduduhannya adalah orang yang dapat melihat  surga-
surganya,paraistrirrya,parapelayannyadandipan-dipannya
dari jarak perjalanan seribu tahan dan orang yang paling
mulia di  sisi Allah dari mereka adalah orang yang dapat
memandang kepada-Nya pada waktu pagi  dan petang. '
Kemudian  Rasulullah  SAW  membaca  firman  Allah

SWT, 'Wajah-wajah  (orang-orang mukmin)  pada hart  itu
berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereha melihat '."5'9 A[+

Tirmidzi berkata, "Ini adalch hadits gAarf.a. Hadits ini juga
diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, namun tidak dianggapnya
marfu,:.

DalamshahihMuslim,dariAbuBckarbinAbdullchbinQais,

dariayahnya,dariRasulullahSAW,beliaubersabda,

\;{±T +3 +  ei=3  t\;de i;3 I:{=;T a:zi ir  e\=
®

;`;7 S; +;; j! ijfa; ®ef a;3 fpi £; [J `ng eJ
. ®:L> i=
9,,j*Jj;£l:Jse',

``Ada  dua  surga  dart  perak,  begitu juga  tempat-tempat

5 ]9 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/431, no. 3 33 0).



minuman dan segala isi duo surga itu, dan ada dua surga

dart emas, begitu juga tempat-tempat minuman dan segala

isi kedua surga itu.  Tidck ada (penghalang)  antara haum
dan antara mereha memandang kepada Tuhan mereha `Azza
wa Jalla kecuali selendang kebesaran atas dzat-Nya di surga
Adn. ,,520

Jarir bin Abdullah meriwayatkan, dia berkata, "Kami pemah

duduk bersana Rasulullah SAW. Ketika itu beliau memandang kepada
bulanmalanpumana,lalubeliaubersabda,

lJHl
Lriijl ijife lf di:; +; .I,£j faJ±

•(+#0, Ji;3
`Sesunggwhnya kalian akan melihat Tuhan kalian dengan

jelas  sebagaimana kalian melihat bulan ini.  Kalian tidak
ahan berebutan dalam melihat~Nya.  0leh harena itu, jiha
kalian  sanggup  untuk tidak melalaikan  shalat  sebelum

terbit   matahari   dan   sebelum   tenggelamnya   maka

lakukanlah. '  Kemudian  beliau  membaca firman  Allah
SWT, " Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum

terbit matahari  dan  sebelum  terbenamnya. "52'  (Muttofaq
`Alaih).522

52°  HR.  Muslim  dalam  pembahasan tentang  imam,  bab:  Kepastian  Melihatnya

Orang-Orang yang Beriman kepada Tuhan Mereka di Akhirat, I/163 .
521 Qs. Thaahaa [20]:  130.

522 HR. A| Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab: no.  16,



Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hcrsa# sAchz.A."    t

AbuDaudmeriwayatkan,dariAbuRazinAl`Uqaili,diaberkata,

i;; q \=i±; :sc i;i 'jj 9ijrj c5i; \±ri Si 'u;; i: :tj;'

# *'i cF:J; ti 1: :JC ?¥ g! Ou,; i.;FT 1;3  ta;Cb®l'   S     ,                                                      ,,               _   ,,,,

::i: 9fa€i iJ€ r; I;;i: 7ifi ib' :sc i;I ]j 9:;:jo, di;

L gil } ,=€p: :'Jj :3t= i;, Jj .;i:i ,&j :Jj .i;
•pefJiri,&j&,ji=

"Aku berkata, `Wchai Rasulullah, apakah kami semua dapat

I   meliha{ Tchan?.' Ibnu Mu'adz berkata, `Apakah kami dapat

.          melihat-Nya tanpa penghalang pada hari kianat?. ' Rasulullah
SAW menjawab,  `ya,  wcrJ}aj£4b# RazJ.#. 'Abu Razin berkata

lagi,`Apakahtandanyapadamalchhk-Nya?.'RasulullahSAW
rmed]a;walk, ` Bukanhah halian semua dapat melihat bulan. '

Ibnu Mu'adz  berkata,  `Pada malam  pumana tanpa ada

penghalang.' Kami menjaima,b,  `Ya.' Rasulullah SAW pun
bersabda,  `4//crfe dfclha Bes'ar. 'Ibnu Mu'adz berkata, `Beliau

borsaitoda., ` Sesunggwhnya bulan itu salah satu makhiuk ALllah,

sementara Allah Maha Mulia lagi Mcha Besar I ."5Z3

dan dalam pembahasan tentang tauhid, 24. Abu Daud dalam pembahasan tentang
sunnah, bab: Tentang MelihatAllah (4/23 3 , no. 4729). At-Tirmidzi dalam sifat surga,
bab: no.16. Ibnu Majah dalam mukadimah,13, dan Ahmad dalam i4/ Mus»ad (4/
360).

523  HR. Abu  Daud  dalam  pembahasan  tentang  surinah,  bab:  Tentang  Melihat

Allah (4/234, no. 4731 ).



Dalam  Sunan An-Nasa`i,  dari  Shuhaib,  Rasulullah SAW

bersabda,

ife '&, '+q=i e  ?,i  .,¢; 6;
'+Lal'' Lij#

#3,`jf$3`?,+pe';¢+i
"rdahadibukakanhijab,lalumerehapundapatmemandang

kepada-Nya.  Demi  Allah,  tidak  ada  sesuatupun yang
diberikanolehAllahkepadamerekayanglebihmerekasuhai
daripada memandang kepada-Nya dan tidak ada yang lebih
menyenanghan mata mereha. ''524

DalantdsirAbulshakAts-Tsa'1abi,darizubair,dariJabir,dia
berkata, "Rasulullah  SAW bersabda,  `Tulan kita  `4zza wcr Ja//cr
menampalckan diri hingga mereka dapat melihat kepada-Nya. Mereka

punlalutersun8kursujudkepada-Nya.LaluAllahberfirman,`4#gfaf/ch
kepala kalian, sebab hart ini bukan hari untuk beribadah ' ."

Ats-Tsa'labi berkata, "Perkataan Mujahid bahwa ayat di atas
bemakna menunggu pahala dari Tulan dan tidak ada seorangpun
darimalchluk-Nyayangdapatmelihat-Nyamakaituadalahpentakwilan

yang tidak benar. Sebab, apabila orang Arab bemaksud dengan kata
a»-#¢zfrritumaknacr/7.#fz.zAcrar(menunggu)malsamerekamengatakan

7Mzriorf#A#.  Sebagaim;na Allah  SWT berfirman,  6u!#;  :j£.
'-i±\ifll  S} `Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hart kiamat

*epacJa 7„ereta  de#gcr#  /I.bcr-fz.da. '525 Allah  SWT juga berfirman,

524IIR.Muslimsecaramaknadalampembahasantentangiman(I/163).At-Tirmidzi

dalam  pembahasan  tentang  tafsir  surah  Yuunus  (5/286).  Ibnu  Majah  dalam
mukadimah, 103 , dan Ahmad dalam ,4/ A4ws#crd (6/16).

525 Qs. Az-Zukhruf [43] : 66.



•'ifeap,=E    €1,.   'oik±   -;)i `Tiiiadalah mereha menunggu-nunggu kecuali

/ferJcdsama#};afebe#¢ra#/i4/g"r`cr#i.rfu.$26AllchSWTjugaberfirman,
€i?`3 €===; S} 'oD;#± C:  `Mereka  tidak  menunggu  melainkan satu
teriakan  soy a. .5L]

ApabilaorangArabbermaksuddengankataa#-7eczzfritumakna

af-fa/b-I.rwaar-/ndczbbafr(memikirkandanmentadabburi)makamereka

mengatakan »azharf" fiz.Az..  Sedangkan apabila a»-»azAr disebutkan

berbarengandenganz./<za¢apadacke)dantujuannyamakamalmanyatidak

lainkecualimeLihatdanmemandang."

AIAhiberkata,"SesungguhnyapeckataanMujahid:menunggu

pahala Tularmya, adalah salah. Sebab, tidak dikatakan »azhara I./aa
hadzczadenganmaknaa/z.»frizhaczr(menunggu).Sesungguhnyaperkatann

orang : #azAarf" I./aafl//acz7fz.# (aku melihat kepada si fulan), tidak lain

kecuali maknanya melihat dengan mata. Seperti ini juga yang biasa
dikatakan oleh orang Arab. Mereka mengatakan: #ceiharfu 7./ai.Az., apabila

yangmerekamaksudkanadalahpenglihatanmata.Apabilayangmereka
maksudkan adalah menunggu (cz/ z.»fz.zhaczr) malta mereka mengatakan:

nazhartu"

Adapun dalih mereka dengan firman Allah SWT,  'l±=ji:  i
':j;±qrl  'dj.-i:. ':;.:} 'j};aif tyl  " Dia tidak dapat dicapai oleh pengl;hatan

mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, ''S2:S "ck;a .ini

teriadi di dunia. Hal ini telah dipaparkan dalam pehjelasan ayat ini.529

Athiyah AI Aufa berkata, "Mereka dapat memandang kepada

526 Qs. A| A'raaf [7] : 53 .

527 Qs. Yaasiin [36]: 49.

528 Qs. AIAn'aam [6] :  103.

529 Lih. Tafsir ayat 103 dari surah AI An'aam.



Allah SWT, namun pandahgan mata mereka tidak dapat meliputi-Nya

karena keagungan-Nya, sementara pandangan-Nya meliputi mereka

danpandanganmereka.Haliniditunjukkanolehfiman-Nya,i=ji:i
'i&f tyl  'd),.i:. ':;.3 'i±H(\  `Dia tidak dapat dicapai oleh penglikatan

mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu' ."530

AIQusyairi,AbuNashrberkata,"Adayangmengatakanbinwa
maksudnyaadalahjibentuktunggaldari£'¥qi.Yckni:nikmat-nikmat-

Nyamenunggu.InijugasangatkelinLkarenabentcktunggal£'vqiditulis

dengan huruf alif, bukan dengan huruf ya`.  Selain itu,  ,'¥¥`  adalah

kenikmatandijauhkandarikeburukan,sementaramerekaberadadidalam

surga,dimanamerekatidcklagimenunggudijauhkanmurka-Nyadan
orangyangmenunggusesuatutidakakanmerasanyamanhidupnya.Si fat

atankeadaanparapenghunisurgatidakdemikian."

Adalagiyangmengatakanbahwaa#-#clzJlrdisandarkankepada

aJ  wa/.fo.  Sama  seperti  firman Allah  SWT,  ;!{3ifr  \{3±  c¢  cS:i
"Dz.bcrwafr77)/a me»gcz/I.r is"#goz.-s2f#ga7.. "53L Airlah yang in?ngalir di

sungal, bukan sungai.

Kemudian, terkadang a/ wa/.fo bisa bermakna a/  `crj# (mata).

Allah SWT berfirman, I:;+; p'l: q}f 3ij {j; :;jf6 "£a/w /efa4fa#/a¢
dia ke waf ah ayahha, nanti ia akan melihat kembali. ''S32 MzlksndnyiL,

kekeduamatanya.Tidakmustahilpulakeadaanberubahpadaharikiamat
nanti.Tidckmustahilpandangandanpenglihatandiciptakandiwajah.Ini

sama seperti firman Allah ~Lrij ¢j; \gs: c};; cr:jf  "MaAa opa*czA
orang yang berjalan terjungkel di atas mukanya. ''533 Tcedlka, ayah inji

530 Qs. AI An'aam [6] :  103 .

531 Qs. AI Maa`idah [5]:  119,

532 Qs. Yuusuf [12]: 93 .

533 Qs. A| Mulk [67] : 22.



turun,adayangbertanya,``WchaiRas'ulullah,bagaimanamerekaberialan

didalamnerakadenganwajahmereka?."RasulullahsAwmenjawab,

in;i3ckF;oof;3jiri±{j>*ciifcful`i
``Tuhan yang  menjalankan mereka  dengan kaki  mereka

Maha  Kuasa untuk menjalankan mereka  dengan wajah
mereka. ''534

Firman Allah SWT,  TfeL: i;3±' ::jife  "Der# wa/.ch-wa/.aftP,

(orang kafir) pada hart itu muram. " Maksndnya,, wa,jab orang-orang
kafirpadaharikiamatmuramdanmasain.Dalanj4Sfr-SAf.AAaA,535w

bcrsaraa//cr#/#aH-#aagafawaz.bfasarafaaa,artinyaapabilauntajantan

memukul unt; betina karena saking bergairahnya. Basara ar-Faj#Jz/
wcrj¢cr¢w bwsw#rcr#, artinya ha/z.4a (muram). Dikatakan,  `abcrfa artinya

basarcr. As-Suddi berkata, "tfeb: artinya mwfagrfertyry!.ra# (berubah).

Maknanya sama dengan yang di atas. -

Fiman Allah SWT,  €36  t,  j£;  Df JE3'  "nferefa )/cki.n
bahwaakanditimpahankepadanyamalapetakayangamatdahsyat."

6±'maksudnyafu"gz.rmwfa'/am«Orakindanmengetahui).3j6artinya-
crcJ-dcrcrafo!.)/a# waJ crm"/  `azfa[-i.in (mencengangkan dan perkara yang

besar). Drkatcka;n, f iaqarathul faaqirah,  aatinv8L kasarat f aqaara
zAcrAr7.Az.(mematalikantulangbelalcangnya).Maknainidikatckanoleh

Mujahiddanlairmya.

Qatadah  berkata,  "4/  Faagjrafa  artinya  as);-s);arr#

534 HR. A| Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir surah AI Furqann (3/169).

Muslim  daLam' pembahasan tentang si fat-sifat orang munafik,  bab:  Orang Kafir
akanDigiringdalamKeadaanBerjalandiatasWajahnya(4/2161),danAhmaddalam
AIMusnad(21354).

S3SL.ih.Ash-Shihhah(2ls89).



Qebunkan)."MenurutAs-Suddi,artinyaadalaha/ha/aa4(kecelakaah).
Menurut lbnu Abbas RA dan Ibnu Zaid, artinya adalah masuk neraka.
Namun semua arti di atas hanpir sana.

Asal maknadya adalah tanda bekas besi panas atau api di atas
hidunguntahinggasanpaiketulang.DemikianyangdikatakanolehAI
Ashma'i.Dikatckan,/agarfuaH/er/ha'I.i.rapabilakamumeluba]igihidung

untadenganbesi,kemudiankanuletakkantalikekangdilubangitu,agar
mudahdikendalikan.

FirmamThh:

©6lj?.T##j©glJ'J;L2j©3,I£Tgjl;Jsj~#
©6L].T¢+3±'i¥"'j©¢m`!6mTgrfu.TB
"Sekali-kali jangan. Apabtla nafas (seseorang) telah

(mendesak) sampal ke kerongkongan, .dan dikatakan
(kepadanya), `Siapakah yang dapat menyembuh`kan? ' , darl

dia yahin bahwa sesungguhnya itulch waktu perpisahan
(dengan dunia), dan .bertaut betis (kiri) dengan betis

(kanan) , kepada Tuhanmulah pada hart itu kamu dihalau."
(QS. AI Qiyaamah [75]: 26-30)

Fiman Allah SWT,  3~edTg.jl; lsj ~#  "Sofa/7.-ha/7. /.a»ga».
Apabila   nafas   (seseorang)   telah   (mendesak)   sampai   ke

tero#gfo»grm"~±gadalahkatakecanandanancaman.Maksudnya,
sangattidakmun9kinorangkafirberimandenganharikialnat.Kemudian
Diamemulaidengankalimatbaru,3,edTcji:;I;j,maksudnyaapabila
nyawa atau ruh sampai di kerongkongan. Dia memberitaliukan tentang



se,suatuyangtidakdisebutkangiv|unnya,karemorangyangdiajakdialog

sudahmengetahui.hisanaqenganfimanAllahswT,?lijl`!6S133'{Si
" Sehingga aku lalai mengingat Tuhanha sampai kuda itu hilang dart

pa#dr»ga». ''536 Firman Allah SWT,  i;E:t gja; I;!fij;  "Mato
men§apa  ketiha  nyawa sampai di  keronghongan. ''53] Hal hi tctah

dijelaskansebeltmnya.

Adajugayangmengatakanbahwa~#maknanya_hagga»(benar
sekali).  Maksudnya,  benar  sekali  bahwa  digiring kepada Allah.

3,ed75jl;Isj,maksudnyaapabilanyawanaikkekerongkongan.Ibnu
AbbasRAberkata,"Apabilanyawaorangkafirsampaidikerongkongan."

e,I;Itadalahbentukjanakdarilapowch,yaitufulangyangada
di tenggorokan yang terletak di bagian dekat dada. Terkadang disebut

jugakeadaanhampirmati,dengansanpainyaruhditenggorokandengan
at-tarcaqii.

Sedangkan maksud ayat adalah mengingatkan mereka akan
dinsyafayakeadaanketikamen8hndapikematian.

FirmanAllahSWT,3lj';:jij"Da#dz.hafaha»¢epadr77}/a/,
`Siapahah yang dapat menyembuhhaT.? ' ." Ada. silang pendapat pa,da.

ayatini.Adayangmengatakanbahwa9lJdariar-r"q}/ch.Demikianyang

diriwayatkan dari  Ibnu Abbas RA,  Ikripah dan  lainnya.  Simak
meriwayatkandarimrimch,diaberkata,"9lJ`;i:);apz'z..Artinya,yarty!?.

Maimun bin Mihran meriwayatkan, dari Ibnu Abbas RA : Maksudnya,
adakah.dokteryangdapatmenyembuhkannya?Inijugadikatakanoleh
Abu Qilabch dan Qatadch.

536 Qs. Shaad [38]: 32.

537 Qs. A| Waaqi'ah [56]: 83 .



Iniatasmaknamenjawhkanharapandanmenghilan8kanharapan.

Maksudnya,siapayangmampumenyembuhkandarikematian?

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjuga, dan dari Abul Jauza`
bahwa9lJdarirapJ.ys)Janga..I.drasAa'J.da(apabilanaik).Maknanya:

Siapayarignaikdenganruhnyakelangit?Apakahmalaikatrahmatataulcah

malaikatadzal]?

Adajugayangmengatakanbahwamalaikatmautberkata,"Siapa

yangmaunaik?"Artinya,siapayangmaunaikdenganjiwaini?Sebab

palamalaikattidaksukaberadadenganjiwaorangkafir.Makamalaikat
mautpunberkata,"Haifulan,naiklahdenganjiwaini."

Ashindan`suatukaummenanpalckanhuruf#«rzpadafirman
Ot,

Allah SWT, 9lj j: dan huruf /am pada firman Allah SWT,  6lj   .U3;
``Sebenarnyaapayangselalumerekausahakanitumenutup,''S38aigAI

tidakserupadenganmarxtzcrgyangartinyapenjualkuahsupdandengan

6c7rr¢a#yangmempakanbentukdualcr/ba»acebaktian).Namunyang
u.

benaradalahtidakmenanpakkan.Adanyaharakatkasrahpada9lJj;
dan#"#berharakatfathahpada6ij';);Tcukupuntukmenepiskesamaran.
Lebihjelaslagidariapayangdisebutkan,adanyamaksudwaqaf(berhenti)

padaj;;dan.+i,laludinanpakkankeduanya.Demikianyangdikatakan
olehAIQusyairi.

Firman Allah SWT, #S, maksudnya a!.gaur/ I.#Saa7}w (Dan
manusia itu yakin).  6|;;j.T'J:i  "Bch4;a Ses«»ggrA»)/¢  i./"/ch waft"

perpj.scha# /ZJe#gr# dw#I.a/. " Maksudnya, waktu pexpisahan dengan
dunia,keluarga,hartadananak.Yritu,ketikamelihatparamalaikat.

Fiman Allah SWT, t3LJ~! 6lilTg±+.TB  "Dan berfdz" be/J.s

538 Qs. A| Muthaffifiin [83]:  14.



gil.rf) ¢engr» 4efz.s fiarma»/. '.' `M\aksudrya,    aka bertautlch ikatan dengan
ikatan. Ikatan akhir dunia dan ikatan awal akhirat. Demikian yang
dikatakan oleh Ibnu Abbas RA, Hasan dan lainnya.

Asy-Sya'bidanlainnyaberkata,"Maknanya:bertautduabetis

manusiaketikamenghadapikematiankarenadahsyatryakeadaanitu."

Qatadah berkata, "Tidakkah kamu melihat, apabila seseorang
menghadapikematian,diamemukulkansalchsatukakinyakepadayang
lainnya."

Sa'idbinMusayyibdanj.ugaHasanberkata,"Keduanyaadalch

duabetismanusia,apabiladitautkandidalankainkafan."

ZaidbinAslamberkata,"Bertautkainkafanbagiankakidengan

kakimayit."Hasanberkatajuga,"Matikedunkakinyadankeringkedun
betisnya. 0leh karena itu, keduanya tidak dapat menopangnya lagi.
Padahalsebelunnyadiadapatberialankemana-manadengankedunkaki
itu"

An-Nahhasberkata,"Pendapatyangpertanalebihbagus.Ali

binAbiThalhahmeriwayatkandarilbnuAbbasRAtentangfirmanAllali
SWT,  eutl,.3\iril5issi3,  "Dan  bertaut  betis  f tiri)  dengan  betis

/ha#a#/,"diaberkata,`A]chirharidarihari-hariduniadanawalharidari
hari-hari akhirat. Ketika itu, bertautlah yang keras dengan yang keras

kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Maksudnya, kerasnya

kematiandengankerasnyakeadaanharikianat.Dalilnyaadalchfirman
ALIlthSWT,8\=;3{1;I;361+¢51,"KepadaTuhanmulahpadahariitu

kamu dihalau. "

MenurutMujahid,baladenganbala.Diaberkata,"Bertunt-tunt
atasnyakesusahan."Adh-Dhahhakdanlbnuzaidberkata,"Terkumpul
atasnyaduaperkarayangberat:manusiamemper;iapkanjasadnyadan



malaikatmempersiadrmnthnya.ChangArabtidakakanmenyebutkan
betis kecuali pada ujian dan kesusahan yang amat besar. Contoh lain

peckatannnenehal:.qaanatadchLnyaa`alaasaaqdanqaanatalharbu
`a/caFcag.MalmainitelahdipapackandalamsurahNunn.539

Suatukarmberkata,`Rulorangkafirdiedzabketikanyawanya
keluar.hiadalahstza[gpertana.Kemudiansetelahitusaa[gkebangkitan
danlesusahannya."

;£fr~mifmLanysAp):d=iY:±e£Jj=i:e£#mp;?,.:i(::=pru:
inbali).Dalamsebuahtaf:ir,dikatakanbahwamalaikatyangmencatat
kejahatanmenghalaukan6L=jledalahmashdardaris"quyus#"g",
sapendi al maqaal dari qaala yaqunlu.

FinaniTh:

e'j*s*©d`#`S+jfcs+'B©j;fB6i;as
©£f6di'£f#&©j;f6di'j;f©:i:±;'±Pf

"Dan ia tidak mou membenarkan (Rasrd dan AI QuT`an) dan
tidqLk mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan

(Rasul) dan berpaling (dart keberearan), kemrdiot. ia pergi
kepada ahlinya dengan beTlogck (sombong). Kecelakaanlah

bagimu Qlal orang kofir) `dan kecelahaordah bagimu,
kemudian kecelakaanlah bogimu a.al orung kof i.r) dan

Acce/ck¢¢«/ch bagz.mzL "  (Qs. AI Qiyaamah [7S]: 31-35)

539Lih.SurahAIQalamayat42.



•    Firman Allah 'SWT, 'atffB6i2 S  ``Dan )-a «.dck 7»pq

membe>narkan (Rasitl dan ALL Q.Ir`an) dan tidck rna.I mengerjahan
aha/af."Maksudnya,AbuJalaltidckma]imenhaialrandantidakman
mengedakanshalat..Adajt]gayapgme!!grtalEan_twhrainihabalikapada
a/z.mu7andiawalsunal,yangnrsrtqhainjepis.

YangpertamaadalahpckataanlbnuAbbasRA.Maksudnya,
diatidakmembenarkanrisalah.{j;fB.`Z)am-dmt7rmimengery.afaw
sAa/af"danberdoakqwhThhannya,jugabershalawatkepadaRasul-
Nya.

Qatadahbckata,Thfflradiatidal[rianmenbeDahakitabAllah
dantidakmaumengedalanalalatlBarenaAllal"

Adalagiyangmenganlrmbalvemaltsudnyaadalaltidakmau
bersedekah dengan hartanya sebagri pelbendaharaan di sisi Allah dan
tidakmaumengetialanchalatchalatyangdiperintalkanAllah.

Ada lagi yang    cngatalran bahwa maksudnya adalah maka dia
tidakmauberimandenganhatinprdanbcmmaldenganttrfuhnya.

AIKisa`iberlra:ta,"YbermalmaP'aam),alrantetapiharus
dibarengi dengan lalnnya. Orang Arab mengatakan: /co  `abdz.//aaAf.
khaarijun wa laa f ulaarl:\tn. Tiidck dikatalEan:. mararfu bi roy ulin laa
in"£Fz.»zf» hingga dikatakan: wa /aa may.ml.fun. Fiman Allah SWT,
'S:if f ll  f=f i fi `Tletapi dia tiada menenpuhjalan yang mendaki l\agi

S"Ear, '54° bukan padanannya, kanena malmanya a/a/aa 7.grakyina,
rndksndnyalfahallaaiqtdequ.ALliifisti!fhaandHhiRIngiv.

AI Akhfasy belkata, "6j.;:i; artinya /a7» );zAs:Aqddz.g (tidak
membenarkan),samasapndfiman-Nya,f=£irii.I.alu,a/7Jisf7:givaam

jco Qs. AI Balad [90]: 11 -



dihilangkan.AIAkhfasyberkata,"6ij,ftar[inya/am)ushandi.a(tidak
membenarkan),samasepertifirman-Nya,f=£7ft.Maksudnya,lam

yaqtahim. Diajuga tidak mensyaratkan harus dibarengi dengan sesuatu
yang lain. Orang Arab mengatakan: laa zdahaba, artinya /am );adzAab
(dia tidak pergi).  Huruf #a# dapal rienafikan 7»codfoz. ®ast tense)
sebagaimanajugadapatmenafikanmasJagha/(futureteuse).

Fiman Allah SWT, j33'S +#c#'5 "reJ¢pJ. I.a me#dwsJaha#

(Rasul)danbexpaling(darikebenaran)."Mcksndnya,,cia.mendustakan
dengan AI Qur` an dan bexpaling dari keinanan. Fiman Allah SWT,
I:5a=± ±Pi Tg\,:i:`ti  "Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan

berlagak(sombong)..'T{Sifjardnyayatabakhtar(sorhoon8),ban8ga
dengansikapnyatersebut.DemikianyangdikatakanolehMujahiddan
lainnya. Menurut Mujahid, yang dinaksudkan adalahAbu Jahal.  .

Ada juga yang mengatakan bahwa  [i;±;   dari a/ mafAaa

yang  artinya  crzfr-z*aAr  (punggung).  Maknanya:  memalingkan

punggungl|ya.

Adalagiyangmengatakanbahwaasalnyaadalch}iczJt7mafAffoafA.

Artinya, berkepanjangan dalam kemalasan. Yckni, berat diri mengikuti

penyeru kepada kebenaran. Lalu, huruf ffaa ` diganti dengan huruf);a `
karenapenggandaantidakdisukai.[4f-rczmafA/haa`menunjukkantidak

adanyaperhatian.Inijugaberarticr/-tomndchfd(memanjangkan).Seakan-

akan dia memanjangkan punggungnya dan memalingkannya karena
sombong.

i4/A4bffrz.7thartinyaairyangkentaldidasartelaga,karenaairitu

memanjang.Dalamsebuahriwayatdisebutkan:

i#t: 6dr fjJIJ i?i ;;=:i£3 Si±;£|jaL; ±f :i; I;i_   ,                                          ,

®,^,•rti



"Apabilaumatkubeljalandalamkeadaansombongdanpersia
'jugaRomawimelayanimerekamakakebinasaanmerekatimbul

•   [akibat perkara yang muncul-penj] di antara mereka sendiri).5't

.4/ ""/Aa7./Acre `a artinya sombong dan memanjangkan tangan
saatbebalan.

FimanAllah SWT, {j}G: j|j' (I;i "Kece/ahandch hagr.in" ¢a7.
orang hafir) dan kecelahaanlah bagimu. " lri aLdalah aneaman di alas
ancanandankecanandiataskecanan.Sebagaimanayangdiriwdyatkan
bahwa ayat ini turun pada Abu Jalal, orang yang tidak tahu dengan
Thannya.Diaberfirman,j33'j+:fc#'5®{j;{36i;ff."Da#r.a
`tidak mau membenarkan  (Rasul  dan AI  Qur`an)  dan tidak mau

mengerjakan shalat, tetapi ia mendustckan (Rasul) dan berpaling

/ZJarz-febe7fara#/. " Maksudnya, dia tidak membenarkan utusan Allah
dan berada  di  hadapan-Ku,  1alu mengerjakan  shalat.  Dia justru
mendustakanutusan-Kudanbelpalingdarimengerialanshalatdihadapan-

Ku.

Tidakmembenarkanadalahsatukesalahan,mendustakanadalah
s.atukesalahaptidakshalatadalahsatukesalahandanbexpalingdariAllah

adalal satu kesalahan. 0leh karena itu kecanan disebutkan empat kali,
sebagai j awaban terhadap empat kesalahan. Wrt7//acrA# a '/am.

Tidak dikatakan firman Allah SWT, :i:i; +Pf 3`j+; `i
"'Kemudian    ia`  pergi    kepada`  ahlinya    dengan   berlagak

/sombo»g), "adalah kesalahan kelima, sebab kami katckan bahwa itu
adalah kebiasaannya sebelum mendustakan dan belpaling. 0leh karena
itu Dia memberitahukan tentang hal itu. Ini sangatj elas dalam perkatann

Qatadah sebagaimana yang kami sebutkan.

54l.HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang fitnah, bab: no. 74.



Ada lagi yang mengatakan bahwa pada suatu hari, Rasulullah

SAwkeluardarimasjid.Tiba-tibabeliaudihadangolehAbuJalialdidepan

pintumasjidyangdekatdenganpintuBaniMakhzun.Ketikaitujuga,
RasulullahSAWmemegangtanganAbuJahaldanmengguncangnyasafu
atauduakali.Kemudianbeliauberucap:{j;f6j|j';i;i,"Kece/afaa#/ch.
bagimufaaiorangkafir)dankecelakaanlahbagimu."Alhaldralp;un
berkatakepadaRasulullahSAW,``Apckahkamumengancamku?Demi
tuhan,sesungguhnyaakuadalchorangpalingmuliadilembchini."Lalu
turunlchfimanAllchSWTkapadaRasulullalSAWsepertiapayngbehau
ucapkankepadaAbuJahal.Iniadalahkata-kataancaman.

Qatadah berkata,  "Abu Jahal bin Hisyam datang dengan
sombongnya.MakaRasulullahSAWmenegangtangannyadanberucap:

a;6 `±|j' (j;f# ® ;j}f6€JJ' ;j;i    `Kece/afaa"/aA bagJ-in"  giva7. orng
haifiir) dan kecelakaanlch bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu

0.ai orang kaf iir) dan kecelakaanlah bagimu. ' A:bu ]ahal p;unbedszto,
`KanudanThihanmutidakakanmanpumelakukanapapunterhadapku.

Sesungguhnyaakuadalahorangyangpalingmuliadiantaraduagunung.'

KetikaperangBadarteriadi,AbuJahalmemperhatikankaum
muslinin,laludiaberkata,`TidakakandisembahlatiAllahsetelahhariini
selana-lananya.'Akantetapi,AbuJahalpuntewasdengankepalaterpisah
daritubuhnyadanterbunuhdengananatmengenaskan."

AdalaSyangmengatakanbahwamaknanyaadalcha/wev.//aha

(celakabagimu).Berdasaranpentakwilanini,{Sitemasukmag/„qb
(kata yang tempat hurufuya ditukar).  Seckan-akan dikatakan, j.i.~jf ,
kemudianhoruf`f./7chaiurufya`)dikebelakan8han.Malmanya,kecelakaan

bagimu pada waktu hidup, kecelakaan bagimu pada waktu mati,
kecelakaanbaginupadaharikebangkitandankecelakaanbagimupada
hari kamu masuk neraka.



AdalariyangmengatakanbahwamaknanyaadalahdeLdzrmm"

/charazfJaml.n/arfu.Ai.(mencelanulebihbaikdaritidakmeneelamu).Akan

tetapiun8kapansepertiiniseringdihilan8kandalanucapan.

Adalagiyangmengatakanbahwamaknanya:kanulebihpantas
mendapatkanadzrabini.

AbulAbbas,AhmadbinYchyaberkata,"AIAshma'iberkata,
`;SfdalamucapanArabmalmanyaadalahmendekatikebinasaan.Seakan-

akan dikatakan, sungguh kanu bexpaling kepada kebinasaan. Sungguh
kamutelahdekatdengankebinasaan.Asalnyadaria/w/);"yangartinya
a/ gwrd#. Allah SWT berfirman, r#6-,tliij5jij=i:a~tli¢.fe
),}11EEl:=j  "Hat orang-orang yang beriman, perangilah orang-
orang hafir yang di sekitar hamu  itu. ''S.2 Mcksndnyal, yang dehal
dengankalian.

An-Nahhasberkata,"OrangArabmengatakan:a"/a/aha,fa.drt7

fch/i.fu/rmmm"j7a#8aramuhanpircelaka,kemudiankanudapatlolos
darikecelakaanitu).Seakan-akanperkiranmaknanya:aef/a/cha/z7a„/a
bjha/ faaJckch  (lebih pantas  bagimu dan lebih pantas  denganmu
kecelckaan).

AI Maldawi b:rkata, "Fy¢ ha faha„»« azf/a a/'a/ef mz.#fa.

rafu«»« ado/aft *Aobar mwb/nda ` yang dihilangkan.  Seakan-akan
dikatakan,a/wa'7.i.daef/a/ch„m7.»gha7.r7.A7..Sebab,AbuZaidberkata,543

a"/aaf„/ aana.. apabila mereka diancam. Masuknya tanda in" `a»»ats
merupakandalilbahwa"q/cotidaksepertiitu.

5.2 Qs. At-Taubah [9] : 123 .
543 Aku sandarkari rivyayat jni dalam £!.Jaw 4/  `4ra6 (entri: wa/q}/a) kepada Ibnu`

Jinni.  Di§ebutkah  di  sana:  Ibnu  Jinni  ineriwayatkan  aai/aafzf/  aa»a.  U„/acz
dimu` annatskan. Dia berkata, "Ini menunjukkan bahwa itu adalah isim, bukan/ 'j./."



€11'  adalah khabar  {j;i .  Sementara  {j}f  tidak  dapat  diberi
harakat tan:wi:n karena ia menjadi simbol bagi ancaman. Artinya, ia

menjadi seperti seseorang yang bernama Ahmad.

Ada lagi yang mengatakan bahwa pengulangan pada ayat ini
menunjukkan makna: Aku pastikan adzab itu untukmu karena anal
burukmu yang pertama, kemudian karena yang kedua, yang ketiga dan

yangkeempat,sebagainanayangtelahdipaparkan.

Firmaniun:

#c;ifedeijf©cii2i;Ofii¥Tgivf
#3}T'fej±©dsijffife6g?©{;:;
©d-'if.t€f±iofg£3,+±di,';jN;ff©Sfy'TjjT`al7

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu
saja (tanpa peTtanggungjotwaban)? Bukankah dia dahulu

setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim) , kemudian
mani itu menjadi segumpal daTah, lalu Allah

menciptakannya, dan mertyempurnakannya, lalu AllqLh
menjadikan daripadanya sepasang.. loLki laki dan

pereinpuan. Bukankah (Atloh yq[ng berbuat) demikian
berkuasa ®ulh) menghidxpkan orang matt?"

(Qs. A] Qiyaamah (75]: 36-40)

FirmanAllahSWT,J+=i}If{=#mcksudnyayaeAqn»"7.bpq
aadam (anakArdam meng;ra:). ¢1=  h!S± o`|  "Bahwa ia akan dibiarkan
begitu soy a  (tanpa pertanggungjowaban)? " Mcksndnyal, dihiiarkan
tanpatanggungjawab.Tidakdiperintahkandantidakdilarang.Demikian



yangdikatakanolehlbnuzaiddanMLijahid.`Contohlain,7.b]./ef»s2fddczcr,
untadibiarkantanpapenggembala.

Ada j uga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah apakah
dia mengira bahwa dia akan dibiarkan di dalam kubumya seperti itu
selama-lamanyadantidakdiban8kitkan?

dahuiuF:=e=esAI:=n:#:%tuS±pde:`%n#d:,Baumha%:md)`a„
Maksudnya, dari tetesan air yang ditumpahkan ke dalam rahim. 0leh

karena itulah air mani disebut mani, karena ia adalah tumpahan darah,
sebagaimanayangtelchdipaparkansebelumnya.

i      AL-Nuthfah artinya air yang  sedikit.  Dikatakan,  #affra/¢/

mad `z4 izdra gatAara (apabila menetes). Mak§udnya: Bukankah dia

rfu iebelinnya air sedikit yang berada di sulbi laki-laki dan rahim

Pquptpr
Hafshm:mbacal*'€C;,yaknidenganhurufya|baca:

\);aimrma).Inijugamerupakanqira`ahlbnuMuhaishin,Mujahid,Ya'qub

danlyasy,dari`AbuAmr.,InijugamerupakanpilihanAbuubaid,karena
kata a/ ma#J.J._. Sementara ahli qira` ah lainnya membaca dengan huruf

/cr `544 (baca: {wm77¢o) karena kata nuthfah. Ini merupakan pilihan Abu

Harfu..                 `

i:irTanA:hifestyT,{£fi='ogG#:`Kem¥diqnmanii{umertyadi

fegr4mpr/cZ;ro`A."iMak`sudny;,mepja¢idarah,s;telapmenjadiairmani.

Maksudnya, Allah telah menyusun hal  ini berdasarkan ukurannya.

KemudianAllah berfirman,  6[;£j mcksudnya,/er ged#ara (menakdirkan),

ts:3±Y inalksndnS* f a sowwd.dhu tqswiyatari wa  `addalahu ta 'diilan

544  gi.rcr `ari  de`ngan* hriruf fa `  adalah  maffcrt;afi.r  sebagaimana  yang  termaktub

dalani ragri.a j4#-IVcrs);r, h. 185 .



(danmcnyenpirmkartydy,denganmcqiadilrmninpadanya.

Firma;i AL\1aLh SWT,  '2± SS  "Lalu Allah  menjadikan
ddrjjndnyqr,"yaknidarimanusia.Adajugayangmengatakan,darimani.
Tsftil']'3tr) S±;i;f ll `.Sepasang: laki ldi din perempran. "  ALuat .ira

dijadikandaliholehorangyangberpe.ndapatbolehnyamenggugurkan
thaf#tsa (orang yang memiliki alat kelamin). Telah dipaparkan dalan
surah Asy-Syuuraa,545 bahwa ayat ini dan ayat-ayat yang serupa
menyebutrankebanyalrannya.Halinijugatelahdipaparkandiawhsurah
An-Nisaa` .546 Kami pun telah menyebutkan hukum fl"»Sa ini dalam
ayatwaris-mewaris.Kiranyatidckperlulagidiulangkembali.

FimanAllahSWT,},+±±€lJ,I;jN;ff"Bzffa»haA|H/had)Aa»g

bend"a// dem7.fa.a7f bcndfczsa givf7a/. :' Maksudnya, bukankah Tulan Yang

kuasamenciptakanmanusiadaritctesanair,
`;3:S(;±o`J9i3+]±,`..Berkuasatrla)menghidupkanorang

mar!?"Maksudnya,berkuasapulamengrmbafikantubuh-tchuhiniseperti
semulauntukharikebangkitansetelahhancur.

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa apabila beliau
membaca ayat ini, beliau berucap: Szfb±aa»ckc7/7achzfmma wa 6o/aa

(mahasuciEngkau,yaAllah,benarseka|i).547

Ibnu Abbas  RA berkata,  "Barangsiapa yang  membaca

i;tif`£+e;I.i g;:., baik dia sebagai iran maupun laimya maka
hendaklahdiamengucap:nd_haamar«bbgivdra'/co(mahasueiThhanku
yangMahaTinggi)danbarangsiapayangmenbaca}:£e}T433iji¥

i.i Lib. Thfair surah Asy-Syutiraa apm 50.
5« Lih. Tifsir surah An-Nisaa` ayat I .
547 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam ild-Daqrr il/ Afa7Irfufr (6A296), dan lbnu

Majch dalam tafsinya (4/452).



sanpaiakhirayat,baikdiasebagaiimanmaupqulainnyamckahendaklah

diaberucap:s"b±aa»aha//aaAzimmaw6a/aa(mahasuciEngkau,ya
Allah,benarsekali).InidisebutkanolehAts-Tsa'lahidarihaditsAbulshalc

A`s-Sabi'i,darisa'idbinJubair,darilbnuAbbasRA.



SURAH
AL INSAAN



MenurutpendapatlbnuAbbasRA,MuqatildanAIKalbihahwa
surah ini adalah makkiyah (diturunkan di Makkah). Sementara menurut

jumhurulamabahwasurahiniadalahmadaniyah(ditunmkandiMadinah).
Ada juga yang mengatckan bahwa di dalam surah ini ada ayat malciyah,

yaitu   dari    firman   Allah    SWT,    fty' 6l:J±J.T€J];Lil-S'6±€!
"Sesungguhnya Kami telah menurunhan AI Qur 'an kepadamu froai

Muhammad)  dengan  berangsur-angsur,548"  sa,mpali  akhir  sula|h.

sedangkan ayat-ayat sebelumnya adalah madaniyah.

IbnuWchabmenyebutkanbchwalbnuZaidmenceritakankepada

kami,  dia  berkata,  ``Sesungguhnya  Rasulullah  SAW membaca,

}:Jrif;a:)A?g:lfiSSl-;Ji"Buhankahtelahdatangatasmanusia
saf# wakfw dcrri. mafcr. ''549 Ayat ini turun ketika ada seorang laki-laki

berkulit hitam di dekat Rasulullah SAW yang sedang bertanya kepada

beliau. Ketika itu, Umar bin Khaththab RA berkata kepada laki-laki ini,
•"Jangan kamu bebani Nabi SAW." Rasulullah SAW pun bersabda,

"Bz.ardc777 d7.a, Aa7' fo#« KfocrfAfAab. " Ketika itujuga, surah ini tunm dan

laki-laki itu masih ada di dekat beliau.

548 Qs. A| Insaan ayat 23
549 Qs. AL Insaan ayat 1



Ketika Rasulullah SAW membacakan surah ini dan sampai

kepada si fat-si fat surga, laki-laki itu mengeluarkan nafas panjang dan

meninggal dunia. Mcka Rasulullah SAW bersabda, "Herr.#d#o7I fepoc7a

surgatelahmengeluarkannyawateman-saudara-kalian."55°Kisahini

juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan lafazh yang berbeda. Akan
disebutkannanti.

AIQusyairiberkata;"SesungguhnyasurchiniturmpadaAlibin

Abi Thalib RA. Akan tetapi maksud dari surah ini adalah umun. Begitu

juga pada ayat atau surah yang tunm dengan sebab ini dan itu."

550 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dz" i4/ Ma»tsur (6re97) dari riwayat

lbnu Wchab.



-fe>JTcfJTST*

FirmanAIah:

©if¥±£r:,[+::¥£rL=¥;{Ttr±rf:f
©13pjfi:,bfj`l£[jjg.ijT'ed~ii€j©i;;;

"Bukankoh telQLh datang atas manusia satu waktu daTi

masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang
dapat disebut? Sesunggwhnya Kumi telah menciptakan

manusia dart setetes mani yc[pg bercampuT yang
Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) ,

karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus;

ado yang bersyukur dan ado pula yang kafir."
(Qs. AI Insaan [76]: 1-3)

Firman Allah  SWT,  ci;.+`?1t63'c#gr:S¥7j£ Ji.Ji
r')331€i  " Bukankah telah datang at;s manusia 'sat; waktu dart
masa,  sedang dia ketika itu belwm merupahan sesuatu yang dapat

dr.seb#/?"-ijibermaknaged(;unggul).Demikianyangdikatakanoleh
AI Kisa`i, AI Farra` dan Abu Ubaidah. Diceritakanjuga dari Sibawaihi

bahwa 'ji bemakna gcrd (sungguh).

AIFarra`berkata,".Libisasebagaiungkapanpengingkarandan

bisajugaun9kapanberita.Nah,ungkapandisinitemasukun8kapanberita.



Sebab, kamu berkata, `fJcr/ ¢ ##ai./wfacr? ' Maksudnya, kamu menyatakan

kepada lawan dialogmu bahwa kanu telah memberinya. Sedangkan
sebagai ungkapan pengingkaran, bentuknya: Aa/);crgd7.rzf czfad"#  `a/cz

m7.ts/7. Ac7ndzczc7? (Apakah ada orang yang mampu melakukan seperti

hi?)"

Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu adalah isf!:givaam

®ertanyaan), sedangkan maknanya adalch tjflin. (ataa [datang]).

c+i:i¥TdisiniadalahAdanAS.Demikianyangdikatakanoleh
Qatadch,Ats-Tsauri,IkrimahdanAs-Suddi.

DiriwayatkandarilbnuAbbasRAtentangfimanAllahSWT,

.}fr76;'cjir.IbnuAbbasRAberkata,dalanriwayatAbushalih,"Empat
puluhtahunsebelumn]hditiupkan.DiatergeletakdiantaraMakkahdan
Tha`if.„

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RAjuga, dalam riwayat Adh-
Dhahhak,baliwaAdandiciptakandaritanah,laludiadidirikan(didiankari)

selamaempatpuluhtahun.Kemudiandarilumpurhitamyangdiberibentuk

selamaempatpuluhtaliun.Kemudiandaritanahliatkeringselamaempat

puluh tahun. Maka sempumalah kejadiannya setelah berlalu seratus dua
puluhtaliun.

IbnuMas'udRAmenambahkan,diaberkata,``Diadidirikansaat

dia masih dari tanah selama empat puluh tahun. Lalu, sempumalah
kej adiarmya setelah seratus enam puluh tahun. Kemudian ditiupkan n]h

padanya.„

Adajugayangmengatakanbalwa'cgyangdisebutkandisini
tidakdiketahuiwaktunya.PendapatinijugadiriwayatkandariIbnuAbbas
RA, yang diceritakan oleh AI Mawardi.55 I

551 Lih. Tafsir AI Mawardi (6/162).



Fiman Allah SWT,13Ji:\=i ci;.+'    "BeJ#m merapa*a„
ses#c}f#);cngc7crpcrfdz.sebwf.?"Adh-DhahhakmengutipdarilbnuAbbas

RA, "Maksudnya, tidck di langit dan tidck pula di bumi."

Adajugayangmengatakanbahwamaksudnyaadalahdiabaru

merupakan jasad yang berbentuk dari tanah. Tidck dapat disebut dan
tidck dikenal. Tidak diketahui siapa nananya dan apa yang diinginkan

darinya.Kemudianditiupkann]hpadanya,hinggadiamenjadisesuatu

yangdapatdisebut.DemikianyangdikatakanolehAIFarra`,Quthrub
danTsa'lab.

Yalrya bin Salan berkata, "Belum merupakan sesuatu yang

disebutmakhluk,sekalipundiadisisiAllahadalahsesuatuyangdapat

disebin."

Ada lagi yang mengatakan bahwa adz-dzl.fr ®enyebutan)
ini bukan bemakna pemberitaan, sebab pemberitaan Tulan tentang
semua makhluk yang ada adalah qadiim (tidck berawal). Akan tetapi
adz-dzikr ®enyebutan) ini bemakna begitu pentingnya, mulia dan
terhomathya.Dikatakan,/./acz7."7.maczhafwrArtinya,fulanitumemiliki

kemulandanterhormat.AllahswTjngaberfiman,dy3i+23€ru`5,u'.'£¢
``Dan  sesungguhnya  AI  Qur`an itu  benar-benar  adalah  suatu

kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. ''S52 Malmanya,, s:unggwh

telal datapg kepada manusia satu nasa yang dia tidak memiliki
kemuliaanapapundisisimakhluk.

Kemudian, ketika Allah SWT memperkeflalkan kepada para
malaikat-bahwa Dia telah menjadikan Adam sebagai khalifah dan
membebankankepadanyaananahyangmanalangitbumidangunung-

552Qs.Az-Zukhruf[43]:44.



gunung tidak manpu mengembannya. Allah SWT menappakkan
kelebihannyadariyanglain,makajadilchdiamalchlulyangdisebut-sebut

(baca:muliaatantchomat).

AI Qusyairi berkata, "Secara global, dia belum merupakan
sesuatuyangdisebutdisisimakhluk,sekalipundiaadalahsesuatuyang
disebut di sisi Allah."

MthammadbinJahm,dariAIFalra`menceritakantentangfiman
AllahswT,\=ici;.|`,diaberkata,"Diasudahmenjadisesuatu,nanun
belun dapat disebut.»553

Suatu kaum berkata, "Nafi kembali kepada sesuatu (\=i).
Maksudnya,telahberlalubeberapamasasedangAdambelummenjadi

sesuatuyangdapatdisebutpadamakhluk,sebabdiaadalahjenismakhluk
terakhiryangdiciptakan.Yangtidakadabukanlahapa-apahinggadatang

padanya masanya.  ,

Makna ungkapan di atas bahwa beberapa nasa telah berlalu
dan Adam belum menj adi sesuatu, belum menjadi makhluk dan belum

pemah disebut seorangpun dari makhluk.  Inilah makna perkataan
QatadahdanMuqatil.

Qatadahberkata,"Sesungguhnyamanusiaitubarudiciptakan.
TidckpemahdiketahuidarimakhlukAllchSWTmakhluksepertimanusia

sebelun manusia."

Muqatilberkata,"DalamfimanAllahituadayangdidahulukan
dandiakhirkan.Perkiraansusunannya:Aa/aJcrz7&j7.#zfmmz.»addcrfr!./am

)/aA2fn  [s);a7. `cm  madzA«"ram.  Karena,  manusia  diciptakan  setel`ah

penciptaan binatang seluruhnya dan setelahnya tidak ada lagi binatang

5S3 Lih. "a 'a#i.A/ g#r `a#, karyaAI Farra` (3re I.3).



yangdiciptckin.

Adalagiyangmengatakanbahwac+=i¥TpadafimanAllah
SWT,'c#gil¥tJ;jf.J;maksudnyaadalahj+enisketurmanAdam
dan'c}ginadalahsembilanbulan,yaknimasamanusiadalamkandungan
•\rfu;'()3iife *-ti  `` Belum  merupakan sesuatu yang  dapat

dz.seb"f, " karena masih berupa segumpal darah dan segumpal daging.

Dalam keadaan ini, dia adalah benda mati.

Abu Bakar RA berkata, ketika membaca ayat ini, "Andai nasa

ituselesaibegitusaja,tentukitatidakakanmendapatujian."Maksudnya,

andaimasayangdatangpadaAdamyangbelummerupakansesuatuyang

dapat disebut selesai begitu saja. Maka anak-anaknya tidak ada yang

lahirdantidakadayangmendabatujian.

UmarbinKhaththabRAmendengarseoranglaki-lakimembaca

flrmanAllah,13jifl=ic£;H`?fiT63'cjSrgil¥7j£Ji.J£.Makadia
punberkata,"Andaisajamasaituselesaibegitusaja."

Firman Allah  SWT,  dJ£¥T I::1i £,1   "SeS##ggch7?);a KcrmJ.

f;/aft mcj?cz.pfcrha# mcr7q#sl.a. " Maksudnya adalah anak Adam, tanpa

ada perbedaan pendapat. 3;i; c¢  maksudnya adalah dari setetes air,

yaituairmani.Setiapairyangsedikitdalanwadahdisebutnuthfin.Saperti

perkataanAbdullahbinRawaliahsaatmenceladirinyasendiri:

£ ± ifa'S! 'cjfir   ifi i±±€3i;fd,a
I,

Kenapa aku melihatmu tidak suka dengan surga

-  Buhanhah kamu hanya setetes air yang'sedihit .di dalam wadah

Bentukjamak-g;I;adalah»afAa/dan»jJAaa/£\i:fartinya
akhlaath a)ercampur). Bentuk tunggalnya adalah mz.s}/. da» 7»as)77.7j..

Seperti khidn dan khadiin. DTkatzLkan, masyof tu haadzaa bi haadzaa,



artinya AAa/a/Af"Azf (aku campur ini dengan ini). Fab"wd mams);zf«j

dan masyiij., Se;pecti makhluuth dan khaliith.  I

AI Mubarrad berkata,  "Bentuk tunggal a/ -ams);ado adalin
maty7.7).. Dikatakan, masya/.a }iams);z).zf.. apabila bercampur. Maksudnya

disiniadalahbercamprrnyaairmanidengandarah."

AIFam`berkata,554"Amry¢ajadalahcampurariairmanilaki-
lakidanairmaniperempuan,dancanpurandarahdangumpalandarah.
Dihatakanuntuksesuatudariini,apatilatelahbereanpur:mdls;i.7).,seper(i

khaliith dan mamsyuoy , se:pendi makhluuth. "

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "J4/ i4ms);caj
adalahmerahkaputihandanputihkemerahan.Iniadalahpendapatyang
dipiliholehmayoritasahlibahasa.

DiriwayatkandarilbnuAbbasRAjuga,diaberkata,"Airmani
lcki-lakiyangbervamaputihdanberteksturkasarbercampurdenganair
mani perempuan yang berwiama kuning dan bertekstur lembut. Allah
SWT lalu menciptckan anak dari kedua air tersebut. Saraf, tulang dan
kekuatandariairmanilaki-laki,sedan8lrandaging,darahdanranbutdari
airmaniperempuan.Halinidiriwayatkansecanmarfu',disebutkanoleh
AI Bazzar."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas ' ud RA, campuran-campurannya
adalah urat-urat segumpal daging. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA

juga,airmanilaki-lakidanairmaniperempuanKeduanyamemilikiwama

yang berbeda.

Mujahidberkata,"Airmanilcki-lakiberwamaputihkemeial-
merehan, sedangkan alr mani perempuan berwama hijau kek-unifig-
kuningan

554Lih."a'a#i.j4Jg"r`aw(3/214).



Ibrm Abbas RA bedcata, "Diciptakan dari behagri wama.
Diciptakandaritanahhaudiandariairkcmaluandanral]in,yalfuair
mani,kenudianseguppaldarali,kemudian`segunpaldaging,kemudian
tulang,kenudiandagingdansetenisnjra."

QatadahbckdyThhalrsndnyaadalahfase-fasepenciptaan:fase
airmani,fasesegun|ul~dachfasesegimpaldating,fasetulang,kquudian

tulangdibalutdeDgandaSng.SebagaimanaAllalswTberfroandalan
surchAIMu`mirmrm

j®9€3fje±:I:i±:;`F®dyc£3i±:c¢6ii}IfGHiiifB

ir.i.b~S=sLife:+i=:jiedfaiiLjTLiifeifeith7\±:ii
€p±£:+;+;ffif2Bg;€jll;I:ii'dyi26fjd

J" Dan\ sesun§givl.nya Kani telah menciptahan manusia dart  suatu
\saripati , foerasal) dari tanch; Kemudian Kdri jedikan saripati itu

air  mani  (yang disimpan)  dalam tempat yang kokoh. (rahim).
Kemudian air mani iba Kani jadikan segumpal darch, lalu segumpal
darch itu Kani jadikan seg.Impal daging, dan segumpal daging 'itu
Kamijadikantulangbelrdang,lalu€ulangbelulangituKarnibung.kus
dengan  daging.  Kemudian .Kami jadikan  dia makhluk yang

foerbenluk) lain. Mcha Mcha Suci lah Allah, Peneipta Yang Paling
Baik.»sss

lbnu As-Sildrit beckata, "4/ .4mryaa/. artinya aJ-ckh/aatA

(canxpurap),kamaiaadalalcanptmndaribedagrijenis.Malramanusia
diciptakan dari campuan itu dengan mcmilihi bchagai tabiat yang
berbeda.

$5S Qs. AI Mu`minun [23]: 12-14.
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AhliMa'aniberhata,"47A7»ryaa/.adalahapayangdikumpulkan.

Ia bermalcna satu, karena ia »a 'af /si fat) kepada »"fA/aA. Sebagaimana
dikatakaln, burmatun a kyaar dan tsaubun akhlaq."

DiriwayatkandinAbuAyyubAIAnshiri,diaberkata,"Seorang

pendeta Ychudi datang menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata,
`Beritahukankepadakutentangairmanilaki-lakidanairmaniperempuan?'

Rasulullin SAW bersabda, `Air mani laki-laki berwarna putih dengan

tekstur kasar dan air mani perempuan berwama kuning dengan tekstur
lembut.Apabilaairmaniperempuanyanglebihkuatmakaakanlahiranck

perempuandanapabilaalrmanifaki-lakiyanglebihkuatmalravakanlahir
ancklaki-laki.'Ketikaitujuga,pendetaYchudiituberucap,`Akubersaksi

bahwatidakadatthanmelainkanAmdanbahwaengkauadalahrfu;an
Allah'."Tentanghalinitelahdipaparkansecarapanjanglebardalamsurah

AIBaqarch.

Fiman Allah SWT,  3±ES maksudnya »ckfofab7.r"Aap  (Kani

hendakmengujinya).Adajugayangmengatakanbahwamaksudnya:Kami
tetapkan padanya ujian. Ada dua bentuk  ujian.556 Perfc77»a,  Kani

mengujinyadengankebaikandankeburukan.Demikianyangdikatckan
oleh AI Kalbi. Zed"a, Kami menguji syukumya di saat '.senang dan

sabamya di saat susah. Demikian yang dikatakan oleh Hasan.

Ada juga yang mengatakan  bahwa maksuq \3±£S  adalah
#zffac7//J/2fA# (Kami bebani dia). Ada dua bentuk beban.557 Perfama,

denganberanalsetelahdiciptakap.DemikiapyangdikatakanolehMuqatiI.

Ke¢z", dengap agama ?gap di? qipF.rintahkan melakukan\ ketaatan dan
`,.

dilarangmelakukankemaksiatan.

556 Disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (6/163).
SS,  Ibid.



DiriwayatkandarilbnuAbbasRA,bahwamaksud3±£Sadalah

\ nusharrifuhu khalqan ba 'da khalqin linabtaliihi bil khairi wasy syarri

Ocamiubahmenjadisatubentukkejadiansetelahbentukkejadianyang
lain,,ngarKanimengujinyadengankebaikandankeburukan).

Muhammad bin Jahm menceritakan dari AI Farra` , dia berkata,
"Makna:nya,,  lhaj \=ri 'Li]f±3  `Kami jadikan dia mendengar dan

me/jha/,'ngarKanidapatmengujinyaArtinya,3±£Sdidahulukan,namun

maknanyadikebelckangkan."558

Menurut saya (AI Qurthubi): Sebab ujian, tidak akan teriadi
kecunlisetelahsempumapenciptaan.Adalagiyangmengatakanbahwa

lie;\Eri'Jriijmaksudnya:Kanijadikanbaginyapendengaranyang
dengannyadiamendengarpetunjukdanpenglihatanyangdengannyadia
melihatpetuljuk.

Fiman Allah SWT, j*jTi£;ii 6!   "SeJ"»ggz/A»);a Kamz.
telah  menukyukinya jalan yang  lurus. " Malksndnya, Kalm± telaih

menjelaskanbaginyadanmemperkenalkankepadanyajalanpetunjukdan
kesesatan,jugakebaikandankeburukan,sertamengutuspararasul.Maka

apakah dia beriman atau ingkar. Ini sama dengan fiman Allah SWT,

;i:ii:fil'i±'iil)  " Dan  Kami  telah menunjukkan kepadanya  dua
jalan.'.5s9

Mujahidberkata,"Maksudnya,Kamijelaskankepadanyajalan
menujukecelakaandankebahaSaan."Adh-Dhahhak,AbushalihdanAs-
Suddiberkata,"j¥£JTdisiniartinyaadalahkeluamyadarirahim."

Adalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalchmanfaat

S58 Lih. dfa 'a#i.,4/ gwr `a", karyaAI Farra` (3/214).
5sg Qs. AI Balad [90]:  10.



danmudharatnyayangdidapatkarmyadengantabiatdankesempumaan
thya.

Firman Allah SWT, GD# Cji !gri Ej  "4da );a»g bers);elfur
dan ado pq/a )rang Aargiv;r. " Maksudnys, apa saja yang dilckukannya,
Kanitelahmenjelaskannyahaapadanya.

ParaulanaKufchbckata,"Jndisiniadalchhuruf/.aeaa`adapun
mczadisiniadalchtanbahan.Mcksudnya:Kamitelahmenjelaskanjalan
itu kepadanya, jika dia kafir atau inglrar." Ini dipilih oleh AI Farra` ,560

sedangkanparaulamaBashrahtidakmenyetujuinya.Sebab,tidakmasuk
inuntuky.aeco`(atassemunz.sz.mkecualidisndunyikap,'z./setelahnya).

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya: Anda7.»achar
7nyrfuArtinya:Kanitelahmenjelaskankapadanyajalantauhiddengan
memberikandalil-dalilnya.KemudianjikaKamimenciptakanhidayah
untuknyaniscayadiamendapatpetunjukdanberinan.Akantetapijika
Kamihinakandiamakadiapastiin9kar.

Hal ini sama dengan perkataan: geld nasAa4/zJ `/akcz, 7.» sy7. `fa

/z7gba/waf.ntyz.`/t7/8frof*(akutelahmenasehatimu,jikakamumaumaka
terimalalnasehatitudanjikakamumaumahatinggalkanlah.Maksudnya,

/ai.#ny7.`Ja.Fa`dihilangkan.Sepertiinilahoril:j,wa//crch"a'/am.

Ffitlfatal£:an,hadaituhaas-sabtila,teas-sabiiladanilaas-sabiila.

HalinitelahdijelaskandalansLmhAIFaatibahdanlairmya.

Digabun8kanantaratry-ty4ab.rdandrAftygfz",sementafatidak
digabungkan antara as)J-s}iafu«r dan a/ Aqfif«r, padahal bergabung
keduanya sama-sama dalan malma m%ba/agAch (hiperbola), karena
menafikan mzfba/agAch pada syukur dan menetapkannya pada kufur.

56°Lih.Afa'ani.j4/g#r`a#,karyaAIFarra`(3/214).



KarenaSrukurkepadaAllahitutidak.dapatdilampaui.0lehkarenaitu,
dinafikan 7nzfba/afrgAaA, sementara m«6a/agfrch tidak dinafikan dari

E I; ,  '  Syukur itu selalu sedikit, karena banyaknya kenikmatan atas

manusia dan kufur itu selalu banyak, sekalipun sedikit karena kebaikan
Allahkapadamanusia.DemikianyangdiceritakanolehAIMawardi.56t

Fi-Anah:

©iafjifefB.gr-.ed,b'iff€!
"SesungguhnyaKamimenyediakanbagiorang-oTangkafir

Toutal, beLenggu dan neraka yq[ng menyala-nyala."
(Qs. AI Insaan [76]: 4)

Fiman Allah SWT, faij ififB .*4: -.L}ed}, b'i£;i tj
`` Sesunggrhnya Kami menyediakan bagi orang-oran6 kafir rantal,

belenggu dan neraka yang menyala-nyala. " AIlab SWT men3e\a\skan
keadaanduagolongantersebutdanmenjelaskanbchwaDiamenjadikan
orang-orang yang berakal dapat beribadah, membebani mereka dan
menbedkankekuatanuntukdapatmelaksanakanapayangDiaperintahkan
kepadamereka.0lehkarenaitu,barangsiapayangingkarmakabaginya
siksaandanbarangsiapayangmengesakandanbersyukurmckabaginya

palth
•$4i artinya belenggu-belenggu neraka Jahanan. Panj ang

setiap belenggu adalah tujuh puluh hasta sebagaimana yang telch

j6l Lih. TrfeirAI Mawardi (6/164).



dipaparkandalamsurahAIHaaqqah.562

Nafi',AIKisa`i,AbuBakardariAshimdanHisyamdarilbnu
A]nir membaca saJaas7-/a», 563 yakni dengan tanwin. Sementara lairmya

membacatanpatanwhQ`ndul,IbnuKatsirdanHanzahwaqaf(berhenti)
tanpaalif,564sedan9lranlaimyawaqaf(berhenti)denganalif.

Adapunii3Ij,ii3Ijyangpertamadibacadengantanwinoleh
Nafi',IbnuKatsir,AIKisa`idanAbuBakardariAshim,565sedangkan

lainnyatidakdengantanwh.Ya'qubdanHamzahwaqaf(berheqti)tanpa
alif,sedangkanlairmyawaqaf(berhenti)denganalif.566

Sedangkaniriljyangkedua,Nafi',AIKisa`idanAbuBakar
membacanyadengantiwin(baca:gall/carfu.ra»),567sedangkanlainnya

membaca tanpa tanwin ®aca:  gawaar;I.ra).568 Barangsiapa yang
mentanwinkannya,berartidiamembacanyadenganalifdanbarangsiapa

yangtidakmentanwinkannya,berartidiamembacanyatanpaalif.

Sementarait`]AbuUbaidmemilihtanwinpada`yangketigadan
twaqaf(berhenti)denganalifharenamengivc`Ititulisanmuchhaf.Diaberkata,

``Aku melihat dalam mushhaf Utsman Sa/aasz./a#, dengan c7/z/ dan

562 Lih. Tafsir surah AI Haaqqah ayat 32-
563 97.ra `czA ini mif¢waf7.r sebagaimana yang termaktub dalam ragrz.6 i4n-Ivas);r,

h.185dan.4J/gHa`(2/799-800).
564 gf.rcz `ch ini mzffowiafi.r sebngaimapa yang termaktub dalam ragrj6 j4 n-Jvaryr,

h. 185 dan -4/JgJ.a ` (2/799-800).
565 gz+a `4A ini in"fm.raffr sebagaimana yang termaktub da|am ragrt!.A JIJz-Jvas)Jr,

h. 185 dan i4/ J7#a ` (2/799-800).
566 Kedua g!-ra `aA ini mzffai4iafz-r sebagaimana yang termaktub dalam 7]jgrz-6 4»-

Ivayr, h. 185 dan 4/ Jgno ` (2/799-800). .
567 gi.ra `aA ini in"fai4rafz.r sebagainana yang termalrfub dalam ragrJ.A i4 »-Jva5}Jr,

h. 185 dan .4/Jg#a ` (2/799-800).
568 97.ra `ch ini mai/owiafir sebagaimana yang termaktub dalam ragrJ.6 i4 »-Jvatyr,

h. 185 dan 4/J7#a ` (2/799-800).



gawcrari.I.ra# yang pertama dengan a/iJ Sedangkan yang kedun tertulis
denganc7/z#namuntelahdihapus.Akumelihatbekashapusanitudisana

secarajelas."

Barangsiapa yang  mentashrifkannya  (mentanwinkannya)
makadiamemilikiempatalasan:

1.            Jamak (plural) itu serupa dengan tunggal (singular), maka

dijamakkandenganjamaktunggal.Sehinggadijadikansama

dengantunggal.0lehkarenaituditashriflcan(diberitanwin).

AI Akhfasy menceritakan dari  orang Arab,  pentashrifan

®einberian tanwin) selunh isim yang tidak bertanwin kecuali
yang bexpola a/'a/a m7.#ha Seperti inijuga yang dikatakan oleh
AI Kisa`i dan AI Farra` . Mereka berkata, "Ini adalah bahasa

orang yang menjarrkan seluruh isim kecuali perkataan mereka
AIM;a azA/ar 7%j»ha. Mereka tidak menj arrkannya.

Hendaknyamengatakan,ditanwinkangawaar7.7.ryangpertana
karenamenyesuaikansusunanayat.Selumhakhirayatdisebutkan
dengan tanwin. Sama seperti fiman Allah SWT, |3;i: dan
l|£|;`Est:.Ditanwinkanyangpertamaagarsesuaidenganayat-
ayatyanglaindanditanwinkanyangkeduakarenaberdekatan

denganyangpertana.

Mengikuti mushhaf-mushhaf. Sebab, dalam mushhaf Makkah,
MadinahdanKufahkeduanyadengana/zJ

Sedangkanorangyangtidakmentashriflcannyaberalasansebngai

berikut:sesungguhnyaselun]hjamaksetelahalif,baiktigahuruf,duahumf

maupunsafuhurufyangbertasydidtidakditashriflcaiLpadabentukma'rifu

(definitiDjugapadabentuknakirch(indefinitiD.

Contoh j amak yang` setelah cr/!/tiga huruf adalah gcr#aadJ.I./,



danaaniir dan mafeaadiil. Comch jamal£ Yang see:lch[ alif driai tmrm£

J¥achfroT==¥vI!rz=f`#i:f=¥.¥=9,:==
yang setelah aJIJsatu hurilf yang bertasydid adalah gniqiouchbam dan
dowaabbun.

Khalafbckata,"AktimendqgarYlkyatinAdanmencrfukani
dari Ibnu ldris, dia beckata, "Dalam mushhaf-mushhaf, yang pertama
dengana/IJdanyangkeduatanpaallf''Inidalilbagimazhabllamzah.

Khalafbckata,"Akumelihatdalanmushhifyapgdinisbadran
keriadaqira`ahlbnuMas'ud,yangper€amadenganaJfJdanyangkedua
tanpaaliif:'

Sedangkan a/'a/ mi-near, maka tidal ada scorangpun dari
orangArab,baikdalansyairnyamaiprdalanlainlpryangmc=gife]gan
huwa. Of 'alun minka.  Se:balb, apaL Yang menen:pats tempat idhofwh,

tidak dijamakkan di antara tanwin dan I.ftyuA dalam sath hun]f,
karena keduanya adalah tanda dari tanda-tanda isin dan tidak boleh
dikumpulkanantaraduatandaisin.DemihianyangdikafahanolchAI
Fam` dan lairmya.

Firman AIlal SWT, ifefB adalah bentuk jamak dari grfuEJ7

(belenggu)yangdengannyatangan-tanganmerekadibelenggukeleher-
lehermereka.DiriwayatkandariJtihairhinNIrfuir,dariAbuDarda`RA,
diaberkata,"Angkatlahtangan-tanganinikapadaAllahSWTscbelum
tangan-tanganinidikatdenganbelenggtl-belquggtL"

Hasan berkata, "Sesungguhnya belenggu-belenggti itu tidak
diikalkandileherahlineraka.Akantetapiit]iadalalunglapanpepgivnaapL"

FimanAllahswT,!£rij.Tentanginitelahdipapal][ansebchmaya.

s69 Qs. AI Hajj [22]: 40.

GB



H-Jm:
©GjL±faij3-g,ur3fc#-;fa;jijiFTa4

©,jir-+=£jii;Sf;cf++iiG
"Ses.Ingguhnya orang-orang yang berbilat kebajikan

minum dori gelas queTisi minuman) yang cQtmpurannya
adaLch dir koftrT. quctitu) mata air (dalotm suTga) yang
douripadonya hamba-hamba Allah minum, yang mereka

`  dapat mengaliTkannya dengan sebalk-baiknya."
(Qs. AI Insaan [76]: 5-6)

Firman    Allah    SWT,         fEc¢6;;a:'Jljiff i4
" Sesunggukya oranginrang yang berbuat kebofihan min:urn dari

ge/as@erist-rfumar/.".|jiifarinyaahlik¢ujuranBenfuktimggaln)ra
adalahber7:Ytitu,orangyangmelaksanakanperintahAllah.Adajuga

yang mengatalran bahwa aJ barr artinya a/ memiaifeid (orang yang
mengesalqu).,|jiFTadalahbentukjanakdariha*sepertity¢chz.ddan
aayhaad.

Adalagiyangmengatakanbahwaj|j3iifadalalbentukjamak
darihar7;sapndmhrdananhaar.Dalamj4Sh-S*z.Ahah,57°bentukjamak

aJbar.radalahaJabraardrbentukjanakaJbaa;adalahaJbararch.
Fulaanunyabarruthaaliqchuwayatabarrarwhu,aatjnyaiyuthii'uha

(si fulan menaati Penciptanya). i4/ Um7»# barrch btwa/nd7.frco (ibu itu
berbuatkebajikandengananaknya).

ItmuUmarmeriwayatlrandariRasulullalSAW,beliaubersabda,

s]OL]Th.Asrshihhah(2ls88).



`` Sesungguhnya Allah menamakan mereka dengan al abraar karena

mereka  berbakti  kepada  orangtua  dan  anak-anak  mereka.`
Sebagaimana orangtuamu memilihi hak atasmu, begitu juga anakmu
memilihi hak atasmu. "

Hasan berkata, "4/ Barr adalch orang yang tidak mengganggu
semut sekalipun."57t Qatadah berkata, "J4/ 14braar adalah orang yang

menunaikanhakAllahdanmenunaikan»ndzczrataujanji."Sedangkan

dalam hadits : AI Abraar adalah orang-orang yang tidak mengganggu
siapapun

Firman Allah SWT,  ,u'g # <jJ;;a±'   "A/I.##m darl. geJas

¢erz.s7. mz.mima77J. " Maksudnya, dari wadah yang di dalamnya terdapat
minuman.  Ibnu Abbas  RA berkata,  "Yang  dimaksudkan  adalah
khamer."4/Ka`sdalambahasaadalahwadahyangdidalamnyaterdapat
mimman.JikadidalamnyatidakterdapatminLmanmakatidakdinamakan

al ha`s .

Firman Allah  SWT,  ljilj3 6g  artinya ryawb#faaa wa
fta/fAzfAaa (campurannya). Cohtoh lain, m7.zc7a/. a/ bndc7». Artinya apa

yang mencampuri tubuh, seperti kuning, hitam, panas den dingin.

FirmanAllahswT,|j;|±.IbnuAbbasRAberkata,"Iniadalah
mama sebuah mata air di dalam surga. Djkatakan.kepadanya,  `oz.7Izf/

frt7c7Lfif afr. Maksudnya, bercanpur dengan air dari mata air yang bemama

Kaafuur."

Sa'id dari  Qatadah,  dia berkata,  "Dicampur dengan kafur

untuk mereka dan ditutup dengan misik.". Ini juga dikatakan oleh
Mujahid.

571 Lih. Tafsir Hasan AI Bashri (2/383).



Ikrimah berkata, ""i.zaa/.wAca arJ7.»)/a /Aa 'mzfAaa." Ada juga

yang mengatakan bahwa haa/zf 2fr itu adalah baunya, bukan rasanya.
Adalagiyangmengatckanbchwayangdimak§udkanadalahsepertikafur

dalam hal putih, harum dan dinginnya. Sebab, kafur itu tidak dapat
dimin`]pri. Sama seperti firman Allah SWT, lju' ,il£; lsj €;i  `ffz.»gga

apabila best  itu  sudah menjadi  api.'572  Maksudnya merah  seperti

apiJ'

Ibnu Kaisan berkata, ``Maksudnya, diharumkan dengan misik,

kafurdanzcr#zcrbz./¢ahe)."Muqatilberkata,"Tidalsepertikafurdunia.

Akantetapi,Allchmenamakanapayangadadisisi-Nyadenganapayang

adadisisikalian®aca:manusia)hinggahatidapatmenerimanya."Fiman

AllahSWT,\jilj?6g.Lafazh6gadalahtambchan.Maksudnya,
min ha`sin mizaajuhaa kaafuurun.

Fiman Allah SWT, St  3fe  q:; +;ag  t=> "(Vaitu) mata air
(dalamsurga)yangdaripadanyahanba-hanbaAllahminum."AIFarra`
berkata, "Sesungguhnya kafur adalah nana mata air di dalam surga."
Dengan demikian, (£S adalah bade/ (ganti) dari faajfifr.

Ada juga yang mengatakan bahwa  1££  adalah bcrdcr/ dari

facr `S berdasarkan posisi. Ada lagi yang mengatakan bahwa \£S adalah

Aa/daridfoamz.rpadafal±.

Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah »asAab macJa£
sebagaimana seseorang disebut:  a/  `aag7./a a/-/adz.7.ba.  Maksudnya,

dzahartumal`aaqilaal-labiiba.Yb\minashab;bden8ansebaiba'niiyang

disembunyikan. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

yasyrabuuna ` ainan.

572 Qs. A| Kahfi [18]: 96.



Az-Zadiaj behata, "Maknahya`Jm7.» `af7w.». Ada yang mengatalcan

faqfi/wr dan gaa/afafr. " Kaafuur juga berarti wadah dari batang kuma

yang tengahnya dilubangi. Begitu juga a/ faf:fifrraa. Dem`ikian yang
dikatakanolehAIAshma'i.

FimanAllah SWT, i, +jES. AI Farra` berkata,573 "yas);rabq
bihaa dan yasyrabuhaa adalah sama maknanya. " Dia. juga, beckata,,
•.Coatohava,fulaanunyatakallambihalaaminh_asanindz\nyatahallam

fa/cama»_ha5arm»."Adajngayangmengatakanbahwamaknanyaadalch

)/&p/rabefAca. Sedangkan huruf ba ` adalah tambchan.

Ada lagi yang mengatakan bahwa huruf ba ` itu adalah bada/

c¢.Perkiraansusunamya,)inyrchefmz.»haa.Demikianyangdikatckan
olehAI Qutabi.

Firman Allah SWT, lfr'  i:ijij;  "yang mereta drpaJ
mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. " Ditatakel+ sos:ungguhnyal
seseorang dari mereka beri alan di rumah-rumahnya dan naik ke istana-
istananyasambilmemegangtongkatkeefl,mengisyaratkankeairituMaka

air itupun mengalir bersamanya ke mama dia pergi di permukaan tanah,
tanpamemerlukansaluran-saluranalrdanmengikutinyakemanadianaik
di  atas  istana-istananya.  Inilah  makna  firman  Allah  SWT,

I;±:'  i:j;;i;  ST  Sl±. +;  +!;:g  L=>  "/yaJ./I/J  mcrJo  az'r  /da/am
surga) .yang daripadanya hamba-hdmba Allah 'minum, yang mereha

dapat  mengalirkannya  dengan  sebaikTbaiknya. "  MaiksodnytL,

mengalirkamyasebagainanaseseorangdapatmengalirkan,sungaikesini

dan ke sana, sesuai dengan keinginanya.

DiriwayatkandarilbnuAbiNajih,dariMujahidbalwamaksud

5n Ltd. Ma 'ani AI Qur `an (3121 S).



froanAllahswT,Ia:i:di'adalahysqudrrmhaha.rrmtyqa`ou
wa tatba 'uhum haitsumaa maaluu maalat ma'ahum (melcka\ girin8
semaumerekadanmengikutimerekakemanasaja).

Abu Muqatil meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Sa'ad, dari

Abu^Sahl, dari Hasan, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,  `4c7a
empat mata air di dalam surga yang dua ndi antaranya- mengalir
daribawahArsy.SalahsatunyayangAllahsebut..lfri5qi:$1Sdan
satunya  lagi  adalah mata air  zanzabil.  Duo  mata  air  lainnya
memancar  dari  alas  Arsy.  Salah  satunya  yang Allah  sebut:

Sl±=  ;;i  C±,1=± dan satunya lagi adalah mata air tasnim'...

Riwayat ini disebutkan oleh AtiTimidzi AI Hakim dalam
Ivic"Jndjr 4/ Usftai/. Diajuga berkata, "Tasnim untuk orang-orang yang

didehatkankepadaAllahsaja,sebagaiminumanbagimereka.Kafuruntuk

Qrang-orang yang berbuat kebajikan, sebagai minuman bagi mereka.
Orang-orangyangberbuatkebajikanjugamendapatkanminumanyang
bgrcampur dengan tasnin. Orang-orang yang berbuat kebaj ikan juga
mendapatkan minuman campuran dari zanzabil dan salsabil. Seperti
inilahyangtersebutdalanAIQur`an.Artinya,minumancampuranorang-

orangyangberbuntkebajikanadalahminumanmumiorang-orangyang
didekatkan dan minuman mumi orang-orang yang berbuat kebaj ikan
adalchminumancampuanahlisurga.

Orang-orangyapgberbuntkebajikan(a/chraar)adalchorang-
orang yang jujur,  sedangkan orang-orang  yang  didekatkan  (a/
m«garmabz.7.n)adalahorang-orangyangmembenarkan.



Fir-Anal:

6;3E;6©.ifa,:ji'6f£3±T6,3i±„i±j`t6jiL#'
E2

£],;±:,i:tffj©ifrfBL£6\zsi,.,;i:j±,ii±jT
©i3#ij€TjirfeLjfST

E2

"Mereka inenunalkQ[n nadzar dan toLkut akan suatu hart

yang adzabnya merata di mana-manoL Dan meTeka
memberikan makanan yang disukainya kepada orang

miskin, anak yatim dan orang yang ditowan. Sesungguhnya
KQtmi memberi makanan kepadamu hanyalah untuk

menghaTapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki
balasan dari kamu dan tidak pula (ueapan) terima kasih."

(Qs. A] Insaan [76]: 7-9)

Firman Allah  SWT,  ?i±J-!  bjL*'  ""ereka  "e#"#aJ.Jam
»adzar."Maksudnya,merekatidakmenyalahiapabilatelahbemadzar.
hha'marberkatadariQatadah,`MenunaikanapayangtelahAllahwajibkan
atas mereka, berupa shalat, zakat, puasa, haji, umrah den kewajiban-
kewajibanlairmya."

Muj ahid dan Ikrimah berkata, `£Mereka menunaikan apabila

merekabemadzardengannadzaryangterkaitdenganhakAllahSWT."
A| Farra`574  dan AI Juljani berkata,  "Dalam  firman  ini  ada yang
disemb;unyrkan. Yahai:. kaanuu yuufuuna bi an-naderi fi ad-dunyaa

(merekamenunaikannadzardidalandunia).OrangArabbiasakadang-
kadangmenanbah6€dankadang-kadangmenghilangkannya."

514Lih.Ma'aniAIQur`an(3r216).



i4»-#ndzr,hakikatnyaadalahapayang-divajibkanolehseorang

mukalaf atas dirinya sendiri dari sesuatu yang clan dilakukarmya. Atau
bisajugaAndakatakanbahwadefinisinyaadalahpewajibanseo`rang
mukalaf atas  dirinya berupa ketaatan yang seandainya dia tidak
mewajibkannyamakadiatidakakanmenetapinya.

AIKalbiberkata,"3il`!6jL*t,maksudnyamenyempumakan

j anji-janji." Namun makna ini sama dengan makna di atas. Allah SWT
berfirman,  +Juts ljiriftj -+;±±' .l±:i .:3  "Ken"d!.a»  Ae»dafr/aA
mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereha dan
hendahiah mereka menyempurnakan nadear-nadzar  mereka."SJ5

Maksudnya, anal ibadah kalian yang kalian tekuni dengan sebab ihram
hajikalian.InimenguatlranperkataanQatadah.

Telmasuk di dalam nadzar, apa yang ditekuni oleh seseorang
dengan sebab keinanamya, berupa menjunjung tinggi perintah Allah.
DemikianyangdikatckanolehAIQusyairi.

Asyhab meriwayatkan  dari  Malik,  bahwa  dia  berkata,
"?il`!  6jL*'   `Mere*¢ me»z/#az.*a#  #odzar. ' Maksudnya,  nadzar

memerdekakan,  puasa  dan  shalat."  Abu Bakar bin Abdul Aziz
meriwayatkan dari Malikjuga, dia berkata tentang filman Allah SWT

Jil-!
'oii"Merekamenunaihannadzar,"C.Nadzraatilnyas;\rm:pal."

FirmanAllahswT,6J\Srgmaksudnyaj/afdz¢rw«#a(takut).
C33`  "S#af% frarl.",  maksudnya hari kiamat.  life ,:j`;' 6g  "ya#g
adzcrb#)/cr merajcr dJ. mcr#a-mcr77cr. " Maksudnya, meliputi dan merata.

Dalambahasaartinyam"mfc7czdcr#(memanjang).OrangArabmengatckan

istathaara ash:shad' u fi  al qaaruurah wa az-zlyaofah.  Istathaala

575 Qs. AI Hajj [22]: 29.



artinyaapabilamemanjang.Dikatakan,Jsrz7fhaaha`a/-_ha-jdyartinyaapatila

menyebar. /s/afAaarm a//a/.r« artinya apabila cahayanya menyebar.

Qatadah berkata, "Demi Allah, keburukan hari itu menyebar
sampai memenuhi langit dan bumi. " Muqatil berkata, "Keburukannya
menyebardilanrit,makalangitpuntefoelahdanbelhambimnlahbintang-
bintang. Para malaikat pun kaget. Sementara di bumi, gunung-gunung
hancurdanairmelunp."

Firman Allah SWT, ngi;j>   i lrfuf  bpfaE±'6 "Dan J#erefa
memberjfa7f 7»aha»a77 )/¢ng d7-S"Acri.»)/a. " Ibnu Abbas  dan Mujahid

berkata, "Padahal makanan itu sedikit dan mereka menyukai serta
mqnginginkannya."Ad-Daraniberkata,"YangdisuhaiAllah."Fudhailbin

Ijradh berkata, ``Karena suka memberi makan."

Rabi'binKhaitsam,apahi]aseorangpeminfadamgmenrmuinya,

dia pun berkata, "Berikan kepadanya gula." Sebab Rabi' sangat suka
dengangula.

\€Sdyartinyaoiangyangmengalanikemiskinan.AbuShalih
meriwayatkan dari lbnu Abbas RA, dia berkata, "Yaltu, orang yang
beckelilingmemintahartamu"

l=±J6  yaitu anak-anak yatim kaum muslimin. Manshur

medwayatkandariHasan,bahwaadaseoranganak]rfuyangl]adirdalam

jamuan makan Ibnu Umar. Pada suatu hari, Ibnu Umar kembali ingin
mengundanganakyatinit`Lnamunanakyatimifutidakdapatdinuinya.
SetelahlbnuUmarselesaimelryantapmakanannya,anak]ndmfuidrfang,
namun makanan telah habis. Maka Ibnu Umar pun menchidan8kan
kapadanyasepotongrotidanmadu.Laludiaberkata,`Thihangrauntulmu"

lL3fBartinyaorangyangditawan.Abushalihmedwa:]radrandari

Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Tawanan dari orang kafir yang berada di



tangan mereka." Ini juga dikatakan olch Qatadah. Ibnu Abi Najih
meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "r#f5 artinya orang yang
ditahan."Sepertiinijugayangdikatakanolchsa.idbinJul>airdanAtha`:
Orangmuslinyang`ditahankarenaalasanyangdibenalkan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubalr saperi pckataan Qatadah
danlbnuAbbasRA.Qatadahberkata,"AllahswTtelahmemerintahkan
untuk.berbuatbaikterhadapparatawanandantawananmerehaketika
itu adalah orang-orang kafir, sedan9]ran saudaranu yang muslin lebih

pantaskanuberimakan."

Ikrinahberkata,``4/dsz.I.radalahal`chd®udak)."Abullamzah
Ats-Tsunaliberkata,"4/j4sz.I.rmaksudnyaadalahalmar`ch®enenlpuap).

HaliniditunjukkanolehsabdaRasulullalsAW:fagalchkaumperenpuan
baik-baik, sebab mereka adalah  `ai4Jaa»zm bagi kalian." Maksudnya,
asiiraat(tzNIa"an).

AbuSa'idAIKhudribelkata,`RasulullahSAWmembacafiman
Allah SWT, l±fB l=;L6 t=S13 ap;i tj; iLflf 6;3E8 `Da„ merefaa
memberikan makanan yang disukainya kepadr orang miskin, arrak

yatim dan orang yang ditawan.' Lalu belian basaLbdaL3  `AI Miskiin
adalah orangfakir, al yatiim adalah orang yang tidak memiliki ayah
dan al asiir adalah budak dan tawanan' ."S.6 Ini disebufkan oleh ALts-
Tsa'labi.

Add yang mengatakan bahwi ayat memberi malran orang
miskin telah dinasckh (dihapus) oleh ayat sedekah dan ayat memberi
makantawanantelahdinasakholehayatperintahbexperang.Demikian

yangdikatakanolehsa'idbinJubair.Akantetapiselairmyaberpendapat,

576 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam 4d-DZAr7-.4/ A/<ziitsafr (6/299).



"Ayatinitetapdankunt.Memberimakananakyatimdanorangmiskinitu

adalahsunah,sedangkanmemberimakantawananituuntukminelihara
hidupnya, kecuali imam boleh memiliki untuk memutuskan hukum lain

pndanya."

MenurutAIMawardi,577bisajadimaknaa/asz.z.ritundalahorang

yang kurang akal, karena dia berada dalam tawanan kekurangan akal
dankegilaannya.Sementaramenahanorangmusyrikadalahsebagaibalas

dendanyangkaputusanteutapgnyaterserahkepadainam.InELkehajikan
danpelbuntanbaikitu.

DiriwayatkandariAtha`,diaberkata,"Tawanandariahlikfolat

(muslin)danlaimya."

Menurut saya (AI Qurthubi): Sepertinya pendapat ini umum,
mencakupsemuapendapatdiatas.Memberimakantawananyangmueyndk

adalah ibadah kepada Allah, sedangkan memberi mckan kepada selaln

.orangmusyriktemasuksedekahsunah.Sedangkanmemberimakanyang
wajib maka tidak termasuk dalam ayat ini. Bra/7achw a'/am.

Pembahasan tentang a/ 7»z.sfr.» (orang miskin), a/yBd-7.7» (anak

yatim) dan c7/ as7.!.r (tawanan) serta akar katanya dalam bahasa telah
dipaparkansecaralen8hapdalamsurchAIBaparah.578

Firman Allah SWT,Si  £},  j=g££tL!;   "Sesqnggndpya
Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharaphan
*erz.daa» i4//aA. " Maksudnya, mereka mengatakan dengan lisan
mereka kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan,  j=3E3 6`j
"SesungguhnyaKamimemberimahanankepadamu"lcanei;naLAIlhchS;WT

577 Lih. Tafsir AI Mawardi (6/167).
578 Lih. Tafsir ayat 83 dari surah AI Baqarah.



dan  takut  terhadap  adzab-Nya  dan  menginginkan  pahala-Nya.
'.-rf 3i±, 'Jri 4  C`Kami  tidak menghendahi balasan dart kamu."

Maksndnya,i'mbalan.i3j:i{3"DanfJ.dr*p%Ja/%capr#/fer!.mafas}.fr."

Maksudnya,jugatidakmenghendakikalianmemujikamikarenaitu.

Ibnu Abbas RA berkata, "Itulah niat mereka di dunia ketika

merekamemberimakan."DiriwayatkandariSalim,dariMujahid,dia
berkata,"Sesungguhnyamerekatidakmengucapkanhalitu,akantetapi

Allahmengetahuinya.0lehkarenaitu,Diapunmenyebutkannyasebagai

pujianatasmereka,agarorangpunterdoronguntukmengikuti."Inijuga
dikatckanolehsa'idbinJubairyangdiceritakanolehAIQusyairi.

AdayangmengatckanbchwaayatiniturunpadaMuth'imbin

Warqa`AIAnshariyangtelchmengucapkansuatunadzar,dandiapun
lnenunalkannadzartersebut.

Adalagiyangmengatckanbahwaayatiniturunpadaorang-

orangyangmenanggungkebutuhantawananBadar.Merekaberiumlah
tujulorangdarikaunMuhajirin.Yaitu,AbuBckar,Umar,Ali,Zubair,
Abdurrahman`binAul,Sa'addanAbuunaldah~semogaAllahmeridhai
mereka-.DemikianyangdisebutkanolehAlMawardi.579

Muqatilberkata,``Ayatinifurunpadaseoranglaki-lakidarikaum

Ansharyangmemberimakansatuorangmiskin,satuoranganakyatim
dansatuorangtawanandalansehari."

AbuHanzahAts-Tsunaliberkata,"Akumendengarbahwaada
seoranglaki-1akiyangberkata,`WchaiRasulullah,berilahakumakan,

demiAllch,sesulgguhnyaakusedangkesusahan.'RasulullahSAWpun
belsa;hde, `Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aha tidak

579 Lih. TafsirAI Mawardi (6/167).



memiliki  mahanan yang bisa kuberikan  kepadamu.  Akan tetapi,

sz./czha# hamzf ccrr7.. ' Laki-laki itupun mendatangi seorang laki-laki dari

kaun Anshar. Ketika itu, lcki-laki dari kaum Anshar ini sedang makan
malam bersama istrinya. Maka laki-laki itupun meminta makan dan
memberitalukan sabda Rasulullch SAW. Maka istri laki-laki dari kaum
Anshariniberkata,`Berimakandanminumdia.'

Kemudian,adaseoranganakyatindatangmenemuiRasulullah

SAW,laluberkata,`WahalRasulullah,berilahakumakan,sesungguhnya
rfu sedang kesusahan.' Rasulullah SAW pun bersabda,  `4ha /i.dck
memilihi  makanan yang bisa kuberikan kepadamu.  Akan tetapi,

silahan hamu cart.'

Anckyatimitulalumemintamakankepadalaki-lakidarikaum

[inshartadi.Makaistrinyapunberkata,`Berimakandanminumdia.'

Kemudian ada seorang tawanan datang menemui Rasulullah
SAW,laluberkata,`WahaiRasulunalLberilchakumakan,sesungguhnya
cku sedang kesusahan.' Rasulullah SAW pun bersabda,  `Dem7. i4//ch,

aku tidak memilihi mahanan yang bisa kuberihan kepadamu. Akan
tetapi, silakan kamu cart:

Tawananinijugamendatapgilaki-lakidarikaumAnshartadidan

memintakepadanya.Mckaistrinyakembaliberkata,`Berimckandan
minun dia.' Maka turunlah fimanAllah SWT, +;i {j; il±JT 3!;gig
(Lfire`16 \=±is \±Sfa   `Dan  mereka  memberikan  makanan  yang
disukainya kepada  orang miskin,  anak yatim  dan  orang yang
dz./crwa#'."InidisebutkanolehAts-Tsa'labi.

Ahlitafsirberkata,``AyatinitunmpadaAli,Fathimaldinbudak

perempuanmerekayangbernanaFidhdhah."
•     Menurut saya (AI Qurthubi): Yang benarbahwa ayat ini tunm



padaselurchorang-orangyangberbuatkebajikan.Aninyaayatiniumum.
An-Naqqasy,Ats-Tsa'labi,AIQusyairidantidckhanya,satuorangdari
ahlitafsirmenyebutkanhaditsyangtidakshaAz.Adantidakkunttentang
kisahAli,Fathimahdanbudakperempuanmereka.580

LaitsmeriwayatkandarilbnuAbbasRAtentangfirmanAllah
`AzzawaJalla,

+i;fi±JT6;3i±j®!=±=i:,'.ji'6g€3!T6jtr,jil`t6jL*'
12.3fB ia;6 es

CC Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hart yang adzqbnya

merata  di mana-mana.  Dan mereka  mdmberihan makanan yang

disukainya  kepada  orang miskin,  anak yatim  dan  orang yang
djfawicr#," dia berkata, "Hasan dan Husain p6mch jatuh sakit. Maka

RasulullahsAWpunmenjengukmereka,begitujugaorang-orangArab.
Merekaberkata,`HaiAbulHasan,,uliriwayatkanolehJabirAIJu'fi,
dari Qanbar Maula Ali,^ dia berkata, `Hasan dan Husain pemah jatuh
sakit,hinggaparasinabatRasulullchSAWmenjengukmereka.Ketika
ituAbuBakarRAberkata,`HaiAbulHasan,-haditsinikembalikepada
haditsLaitsbinAbuSalim-seandainyakamubemadzardengansuatu
nadzaruntukkedunanakmuSetiapnadzarsendiriyangtidckditunaikan
tidaklahmengapa.'

Mcka Ali RA berkata, ``Jika kedua anakku sembub maka aku

58° Abu  Hayyan  berkata  dalam  ,4/  Batir 4/ Mat4I.1fa  (8/395),  "An-Naqqasy

menyebutkan sebuah riwayat yang sangat panjang danj elas perbedaannya tentang
hal itu. Di dalam kisah itu terdapat`syair-syair orang miskin, anak yatim dan tawanan.
Syair-syair  itu mereka tujukan untuk keluarga Nabi  SAW. Ada juga syair-syair
Fathimah yang ditujukan kepada mereka, yang lahimya saja terdapat perbedaan,
karena lemah konteksnya, tidak beraturan susunannya dan buruk maknanya."



akanpuasatigaharisebagaitandasyukur.'halu,seorangbudakperempuan

yang berasal dari Nubi berkata, `Jika kedua tuanku sembuh maka aku
akan puasa tiga hari sebagai tanda syukur. ' Fathimah RA pun berkata
demikian.

Dalam hadits AI Ju'fi, Hasin dan Husain berkata, `Kami pun
akanmelakukanngm'Malrakeduaanakinipunmendapatkankesembuhan.

Ketikaitu,keluargaMulanmadtidakmemilikisedikitpunmakanan,
apalaSbanyak.

Alipunperrimenemuisyan'unbinHariyaAIKhaibari,seorang

laki-lakiYchudi.Ali`meminjamtigasha'gandumdarinya.Diamembawa

gandum  itu dan meletakkannya di  sudut rumah.  Lalu Fathimah
mengambikyadanmenggringnya,mengadonnridaninenhatryamenjadi
roti. Sementara Ali shalat bersama Rasulullah SAW. Setelah Ali tiba di
rLmah,makanan\pundihidangkandihadapamya.

• Dalam hadits AI Ju'fi, budak perempuan itu yang menganbil

gandum.Diamenganbilsatusha'gandumdandarisatusha'gandumitu
diajadikanlimapotongroti.Masing-masingdarimerekamendapatkan
sepotongroti.

Ketikatibaberbukapuasaper[anamereka,dihidangkanlahdi
hadapanmerekarotidangaram.Nanuntiba-tibadatangseorangmiskin
danberhentididapanprfurunahsanbflberkata,`Assalanu'alaikumhai
keluargaMuhammad-DalanhaditsAIJu'fi-Akuseorangmiskindi
antaraorangrolangmiskinunatMuhammadSAWdansaatini,demiAllah,

akusedangkelaparanBedlahahimakan,senogaAllchmenberikankalian
mckanandarimakanan-makanansurga.'

Mendengar ucapan ini, Ali RA berkata -dalam bentuk
syair-:



Hat Fathimah, perempuan mulia dan memiliki keyahinan * wahai

putri sebaik-baik manusia keseluruhan

Tidakkah hamu lihat orang susah yang miskin ini * berdiri di pintu
sambil meratap

Mengadr kepada Allah dan melapor * mengadr kepada kita
bahwa dia kelaparan dch sedih

` Setiap orang tergadai dengan perbuatannya * dan orang yang

melckukan kebaihan sudah jelas

Jakyi untuk hita adalah surga `illiyin * yang Allah haramkan untuk
orangjchat

Dan uutuk orang bathil posisi yang ,hina * yang karena
kekihirannya dia jatuh ke dalan neraha sijjin

Minunannya air mendidih dan ghislin * semenfara orang yang
melahakan ke.balkan pasti akan gemuk

Dan masuk surga kapan Sot a

FathimahRAmenjawabndalanbentuksyalr-:

Perintahmu, hai anak pamanha pasti kutaati * tanpa ada ocehan
da; keluhan

Aky telah`membuat ro.ti sejak pagi *. berikan saja kepadanya dan
-   aha tidak pedrli dengan keadaanku saat ini

•irha berhdraip, jika aku membuat orang lapar merbsa kenyang *

aku dapat bertemu dengan orang-orang pilihan dan golongannya

Dan aha masck surga karena aku telah menolong

Akhimya,merekapunmemberimakankepadaorangmiskin

tersebut. Sementara mereka melewati siang dan malam mereka tanpa



merasakanapap`mkeculiain

Padahalkedua,sanialai'gandtmlrfudiSHEg;dindan
dijadikanroti.SemennanAlichalatbersanaRasrmlalsAW.

SetibanyaAlidinmalhahidal]grnpimd±±Ththseong
anakyatinbechenddipirfuinmalL,lalubckaqL`Assalamu'al±hi
keluargaMuhammad.AhadalahscoranganckyafimdrriaDalTaDck

yatmlraimMulajinAgrfuigugprsehagrigivFrfupengAqqu
Berilah ahi malkeLn, senoga Allah menhaiha hlin malmmi dari
malkagrm±sum'

MendeDgrucquini,AIbedfroulamtxutrfu-:
Hai Fathimch prutri I.Ian yomg in:ulia * hal p.dri Ndei yang

teThoTmat

Sunggrh AIlah telch mendatangkan seorung ]pafro * siapr yang
`    mengdsihaninya haTi ini riscqu din dr dikrf u

Dan mos.Lk s.rrga dengan selarmat * Die scndiri €elch
mengharam,ken kechadian afros orang tereeha

T\iidck ahah dapat melonati jembatan yang I.t"s * jatth le dalan
qpr sorfu neraha Jde

REmrmamtyaadalchnanchdanairnendGdih

Fathinahmeriawh-grnbutgri--:
Beri mahan dia dan ch.I tidck peduli * ckil lchih -eng\Dfrochorm

AIIch alas keluargdr

Apckch mercka dibiarkan kelaparan padchal mcreha jngp
keluargaku * dia anck kectl yang keluargpn3ra terb\twh dalrm

Perang

i+:-



Di Karbala dibunuh dart belahang * celahalah pembunuh itu dan
celakalah

Jatuh ke dd[am neraka sampai ke dasar * sementara di tangartrya
ada satu belenggu dan belenggu-belenggu lainnya

Akhimya,merekapunmemberinyamakanansementaramereka

melewatimalamkeduninitanpasempatmerasckankecualiair.

Padahariketiga,satusha'gandumteralchirdiambildandiolah

hingga menjadi roti. Sementara Ali shalat bersana Rasulullah SAW.

Kemudiandiapulangkerumch,laluhidanganpundisiapkan.Tiba-tiba

datangseorangtawanandanberhentidipinturunahnya,laluberkata,
`,4ssa/czm«'c7/az.hum,haikeluargaMuhanmad.Kalianmenawankanidan

mengikatkami,rrmunkaliantidakmemberikanimakan!Berikanlahaku
makan,sebabakuiniadalahtawananMulanmad.'

Mendengarucapanini,Aliberkataulalanbentuksyair~:

Hat Fathimah, hat putri Nabi Ahmad * hat putri Nabi tuan yang
dihormati

Dia dinamakan oleh Allah dan dialah orang yang terpuji * Allah
`

telah menghiasinya dengan kebagusan akhiak

Ini tawanan Nabi yang mendapatkan petunjuk * ierikat dalam
belenggunya

Merlgadu sudch lama kelaparan kepada hita * siapp yang

memberinya makan harii ini niscaya akan didapatinya makanan itu
besok

Di sisi Tuhan Yang Maha Tinggj, Maha Esa lagi Diesakan * apa

yang ditanam oleh orang yang menanam maka itulah yang akan
dia panen



Beri mahan dia jangan biarkan dia mertyadi lemch

Fathimahmenjavatulalanbentckeyair-:

T.i.dak tersisa dari yang kanu bawa kecuali satu sha' * telapak
tangandL pun hosong sampai ke siku

Kedua anckku. demi Allah juga kelaparan * wahai Tuhanku,

jangan Enghau biarkan mereka kelaparan

Ayah mereka terhadap kebaikan begitu mengutamakan * selalu
berbuat kebdyikan tanpa ragu

Lengannya besar dan kuat + sementara di hepalcku tidak ada

penutup kecuali pemltup dart kaln yang ditenun

Alchimyamerekap`mmemberikanmakanantersebutkepada
tawanan itu dan selama tiga hari tiga malam mereka tidak merasakan
kecuali air.

Pada hari yang keempat dan nadzar pun telah selesai, Ali
menuntunkeduaanaknya.HasanditangankanandanHusainditangan
kiri.DiamembawakeduaanaknyakapadaRasulullchSAWdengantubtin

gemetarsepertianakayankarenasangatkelaparan.

KetikaRasulullahSAWmelihatmereka,beliaupunbersabda,
`Hai Abu Hasan, sunggrh pemandangan ini sangat menyedihkanku.

Mari kita pergi menemvi putriku, Fathimah..

MerekapunperrimenenuiFathinalyangsaatitusedangberada
dimihrabnya.Ketikaitu,perutnyapunkempisseakanmenyatudengan

punggungdanairmatanyamengalirkarenamenahanlapar.

KetikamelihatkeadaanFathinahdanmengetahuirasalaparyang
anatsangatdariwajahprndbeliau,beliaupunmenangissanbilberueap,



`Mohonpertolchgch-Mu, ya Allah. Keluarga Muhammad ahan mati

kelaparan:

Seketikaituj'uga,JibrilAsttuundanberkata,`Assalamu'alaika,

Th]harmumemberitsalamkepadamu,haiMuhammad.Ambilinidengan

penuhsukacitauntukkeluargamu.'

FLasulullah SAIV bectanyal, `Apa yang aku ambil, hai Jibril? '

JibrilASpunmembacakanfimanAllahSWT,

6F=i¥7 l£:Ii fj © 13ji: \=i c£' .|' +1T 6; 'cys> gi£¥T J; €i .Jf
rijiifjj3:jti±±;i£€!©!;+;izri'l±i:;iS±:±,£li:f3±±cf

jij3`y7 i! ® ii;+j  ifefB .±a±:  -.L3rfu, b`i£;i €j ® i3pg I:j3
I,

gr jqF +; +i€ i=; © i3ji± iai* 6g,u.'g c„ 6;#
3r±;;©ii;±:i:,:ji'6fg3±i6jcaj3i3`!6jL*'©ifa'L:j;;i;
;ky Lj i ST 3i3+, ;±:3E3 cfrj © ikefB i=;fo t=s+ +;i j; i\=£JT

® ,3ji {5 4ji
" Buhankah'-telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang

dia  ketika  itu  belum  merupakan  sesuatu yang  dapat  disebut?

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dart setetes mani

yang bercampur yang Kand hendak menglyinya  (dengan perintah
dan larangan), karena itu Kami jadihan dia mendengar dan melihat.
Sesungguhnya Kami telah menukyuhinya j alan yang lurus ; ada yang

bersyukur dan ada pul.a yang hafir. Sesungguhnya Kami menyediahan
bagi orang-orang hafir rantai, belenggu dan neraha yang menyala-

nyala.  Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajihan minum
dari  gelas  foerisi minuman)  yang campurannya  adalah air kafur.

praitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba AIlah



min:itm, yang mereha dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
Mereka menunaikan nadzar dan tckut akan suatu hart yang adeabnya
merata di mana-mana.  Dan mereha memberihan makanan yang
disuhainya kepada  orang miskin,  anak yatim  dan  orang yang
ditawan.SesungguhnyaKamimemberiwiakanankepadamuhanyalah
untuk mengharapkan keridaan Allah,  kami  tidak menghend.aki
balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. ''58'

DalamJVowadi.r4JUsfuiJ,At-TilmidziAIHakimAbuAbdillah

berkata, "Ini adalah riadits yang dipalsukan. Pelakunya begitu pandai

membuatnyahinggaparapendengardapatdikelabuinya.Orangyangtidak

tahupastiakanberdecakkagumdengansikapini,padahaldiatidaktchu

bahwaorangyangbersikapdemikiansangattercela.

Allah SWT sendiri berfirman dalam kitab-Nya,  ±b`;j£:rs
'iffll S 'oj3i l<>L  `iran mereka bertanya kepadamu apa yang
-mere:a n;!ftahhan.  Katakanlah,  `Yang  lebih dart  keperluan'.592

jij-t  maksudnya adalah yang lebih.  Lebih dari keperluanmu dan
keluanganu

Dalambeberapariwayatyangmutawatirjugadisebutkan,

= # # ,®6. Lf isfa, #
"Sedekah  yang  paling  balk  adalah  sedekah  setelah

kecukupan."583

58] Qs. AI Iusaan [76]: I -9.
5se Qs. A| Baqarah [2] : 219.
583 HR. AI Bukhari dalam bab kedua dari pembahasan tentang naflcah. Abu Daud

dalam pembahasan tentang zakat, bab: no. 3 9. An-Nasa` i dalam pembahasan tentang
zakat,53,danAhmaddalam*4/Musnad(2/254).



` i;€ ir+:dy; i,*,,3

" Mulailah (sedehah) atas diri`mu, kemudian alas orang yang

mertyadi tanggung jawabmu. '58J

AIlahswTjugamewajibkankepadapansuaniuntukmemberi
nalcahkepadaistridananakmereka.RasulullahSAWbersabda,

: ,.,, 9,.,®JA± J C±
O®i ,ij! ,2'1 u*

"Cukuplahbagiseseorangberdosajikadiamenyia-nyiakan

orang yang mertyadi tanggungannya. ''585

ApckalorangyangberakalmengirabahwaAliRAtidaktahu

akanhalinihinggamemaksaanak-anakyangmasihkecilyangkira-kira
baruberusialinaatauenantahununtukkelaparanselanatigahari-tiga
malan?Hinggamerekatersiksakaremlapardanairmatamengalirkarena

perutkosong.BahkansanpaiRasulullahSAWmenangiskarenamelihat
keadaan mereka.

AnggapsajaAlimengutanakanoranglainatasdirinya,tetapi
apakchbolehdiamembawa-bawakeluarganyaurfukbersikapdemikian

hinggamengalanikeadaansepertiitu?

AnggapsajaistriAlimenyetujuisikapnya,tetapiapakahboleh

dia membawa-bawa anak-ancknya yang masih kecil untuk kelaparan

selamatigahari-tigamalan?

584 HR. AI Bukhari dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Wajib Naflcah atas

Isteri dan Orang-Orang yang menj adi Tanggungannya (3/2 86). At-Tirmidzi dalam
pembahasan tentang  zakat,  bab:  no.  38. An-Nasa`i  dalam  pembahasan  tentang
zakat, bab: no. 51. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: no. 21, dan
Ahmad dalam 14J M#s#ad (2/4).

585 HR. Abu Daud  dalam pembahasan tentang zakat,  bab:  no.  45,  dan Ahmad

dalam.4/Mus#ad(2/160).



Perkataan semacam ini hanya dipropagande oleh orang bodoh

danjahil.Allaltidakckanridhatchadaphatiyangmengnduntukmenilai
Alitelahbed7uatkelinsapertiitu.

FirmaniRAh:

fi''&T;jjjof©6=j£:jL:#£3!TE;€t¢dGfj

©Ij#j:`fa'.rf'B43j`Tdi,,i
"Sesungguhnya Kami takut akan (adzab) Tuhan kami pada
suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam

penuh kesulitan. MOLka Tuhan memelihara meTeka dart
kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka

kejernihan (;ajah) dan kegembirdran hatip
(Qs.AI Insaan [76]: 10-11)   ,

Firman Allah  SWT,    £L£;i L:# £3±' li3 c# t3G  €j
`Csesungguhnya Kami takut akan (adzab) Tuhan kami pada suatu hart

yang (di hari itu)  orang-orang bermuka masam permh kesulitan."
[;i adalah si fat hari. Maksudnya, hari yang padanya wajah-wajah
masan karena kedahsyatannya. Malmanya: Kani takut akan hari yang
membuatwajah-wajahmenjadimasan.IbnuAbbasRAberkata,``Pada
hariitu,orangkafirberwajahmasanhinggapeluhnyamengalirseperti
tetesan fer."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, a/  `aG""s artinya adA-
dhayyiq (se"pit) dan al qamthariir a!dalah ath-thawiil ®an:3ang).

Ada juga yang  mengatakan bahwa  cr/ gcrmffrcm.i.r  adalah

asy-sjiadiid  (kera.s).  Otang A[a,b belkata, Ccriaumun  qamthariir wa



qitmaathir. vi`a  `ashii`5,"  se"a\krm.  Iqmatharra, idzaa isytadda. AI
Akhftryberkata,"4/gamfAari.i.rartinyahariyangpalingpanjangdan

palingbesarbalanya."

AI  Kisa`i  berkata,  "Dikatakan,  I.qmaffaarra  a/ yacimw  wa

izmaharraiqmithraaranwaizmihraaran.Whahuwaalqamthariirwa

cra-zam*crrjj.r.yawmw#mwgmcrffoI.rrw#artinyahariyangsulitdankeras/

berat.„

Mujahidbeikata,"SesungguhnyaaJ`abwws(masam)dengan

kedua bibir dan crJ gcrm/focrr!.J.r dengan kening dan kedua alis. Lalu itu

dijadikansifatwajahyangberubahkarenaberatdandahsyatnyahari

ifu"
•Abu Ubaidch berkata, "Dikatckan, rcrjw/w7} gcrmffocrr7.I.r artinya

mengemyitkanapayangdiantaraduamatanya."

Fiman Allah SWT,  ffiT #¢ mcksudnya da/a'a  `a#fr%m

(Tulian memelihara mereka). .£3j7  di,.i  fi' maksudnya ba `safaw wa
ryr.ddrfclfrwwa`¢dzowbafewceesusahandanadzabpadahariitu).-+;ifj'5
maksudnya, Dia datangkan dan berikan kepada mereka saat mereka
bertemu dengan-Nya. Maksudnya, ketika mereka melihat-Nya. fgiv'

4crsa#a# ¢ej emihan waj ah), |5#j 4ab#wra# ¢egembiraan hati).
•HasandanMujahidberkata,"f±;a;'/}I.wjwwfrj.fez.in(kejernihan

wajah),15#j flJ. gw/wwbi.fez.in (kegembiraan hati).

Adatigamaksudfgivr:586Perfom¢,putihdanbersih.Demikian

yangdikatakanolehAdh-Dhahhak.KecJ«a,bagusdantampan.Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Jubair. KefJ.ga, terlihat bekas kenikmatan.
DemikianyangdikatakanolehlbnuZaid.

586 Disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (6/167).



FimanAnah:

`rfuTjlffjftf
r= ©6!+jz=i#+rajij

ar;'3jiife®+i:€ri,isj©r;rij{ji=iqja3j;i
©fu,i,la#

"Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena
kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakalan) sutera,

di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan,
mereka tidak merasakoLn di dalamrtya (terikr.ya) matahari

dan tidak pula dingire yang bersangatan. Dan naungan
a]ohon-pohon surga itu) dekat di alas mereka dan buahnya

dinudahkan memctiknya semudah-mudahnya." -
'(Qs. AI Insaan [76]: 12-14)

Firman Allah SWT,  .lj:±:   *   r+jij "Da» Dz-a memberz.
balasan kepada mereha harena \kesabaran mereha," atas kefckiran.
AIQurazhiberkata,,"Ataspunsa."Atha`berkata,"Ataskelaparanselana
tigahari,yaifuselanahari-harinadzar."

Adajugayangmengatakan.bahwaAllahmemberibalasankepada

merekakarenakesabaranmerekadalammelakukanketaatankepadaAllah
dankesabaranmerekadalanmeninggalkankemaksiatandansegalahal

yang`diharamkan-Nya.

Ado pada \+ adalah mas¢dcrrj)/¢A (infinitif). Ini berdasarkan

balwaayatdiatasturunpadaseluruhorangyangberbuntkebajikan.

IbnuUmarmeriwayatkanbchwaRasulullinSAWpemahditanya
tentang sabar. Beliau pun menjawab, "Sabar i.f" crdcr empa/.. scrbar dJ.



owallerjadinyamusibah,sabardalammenunaikansegalakewofiban,

sabar dalam meninggalkan segala hal yang diharamkan Allah, dan
sabar alas segala musibah."

FinanAIlchswT,{±+3*="SuTgadantoahaian)sutera."
Maks`rdnya,AllahSWTmemasulckanmerekakedalans`ngadanmemberi

merekapakaiansutera.Maksudnya,sananananyadengansuteradunia,
nainun memiliki keutamaan yang jauh berbeda.  Telah dipaparkan

sebelumnyabahwasiapayangmemakaisuteradiduniamakadiatidak

akanmemakainyadiakhirat.Allahmemakaikanpckaiansuierakepada

orang yang memakainya di surga sebagai balasan dari tidak memakai

pakaianyangdiharamkanAllahdidunia.

Finan AIlah SWT, \=q± '€rfs± "Di dalamnya mereha duduk

berfejeha#. " Maksudnya, di dalam surga. €#: dinashabkan, karena
sebagai haJ dari fo#m pada r+jij. Sedangkan amilnya adalah /.azco
dan.I;;;tidakberfungsipadanya,karenasabarhanyadidunia,sementara
duduk bertelekan `itu di akhirat.

AIFarra`berkata,"Jikakanumau,kanubisamenjadikan€rf¥!
sebagai #a 'af (si fat).  Seakan-akan dikatakan, /.azaa*#m ja##afa#
mzfffa*7. `z.!.»a;7.Aaa  `a/a/ aracr `z.*z.. Maksudnya, dipan-dipan di dalan

tenda. Hal ini telch dijelaskan sebelumnya.

Menurut orang Arab, ada beberapa isim yang mengandung
beberapa si fat. Di antaranya, a/ 'arz.7.AcrA, selalu berada di tenda di atas

dipanrdipan.j4s-s7/./,yaltutimbayangberisipenuhair.Apabilatidakberisi

airmakatidakdinanakanas-s7)./.Begivjugadza»~zfb,tidakdinanakan
cko#zf#bhinggaiapenuhterisiain[4/ha`s,tidakdinariakana/ha`Shingga

ia terisi dengan khamer. Begitujuga crfA-ffaabag, yaitu wadah yang di

dalamnyaadasesuatuyangdihadiahkan.Apabilawadahitukosongmaka

bisa dinamakan ffrcrbcrg dan bisajuga A¢i.wcra#.
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FirmanAIlchSWT,i±ij;!aijj'f""erefa/I.drtmermchm
dl. da/am»)/a /rerl.bl);a/ maraharl.. " Maksudnya, mereka tidak merasa
kepanasandisurgasepertipanaskarenateriknyamatahari.Ci!;:u`fB
•.Dantidakpuladinginyangbersangatan."McksodnyaL,dinatnyalng

berlebihan.

Diriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hulairah RA, dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

J= `,=J ±; giv g+; 1: :oJ-d; ¢,i i; J®, oLj±,
;  :€L=;  `-i::aJ,  i  :rjJ,i  ,\±J,  g;  :r:i,  `;;:jJ'  \J

_   ,                                ,

:, ;=j., :,  ,JJiaL= \=  :€JI£3  `,;J,-J2=3 :,  J:P®, :J,  ,®JlfaJ=
`,,,,,,

•+J=
`Neraka mengadr kepada Tuhannya.  Dia berkata,  `"ahai

Tuhanha,  sebagianku memakan sebagian lainnya.'  Maka
Allah mekyadikannya memiliki dua nafas. Satu nofas pada
waktu musirn dingin dan satu nafas pada musim panas. praha
dingin  bersangatan yang  kalian  rasakan  adalah dari
dinginnya nerqka yang bersangatan ,dan panas bersangatqu

.    yang kalian rasakan pada musixp panas ada.Iah dari panas:nya
neraka yang bersangatan' ."58]

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bal\wa beliaubersabda,   ,

587 HR. AI  Bukhari  dalam  pembahasan tentang waktu-waktu,, bab:  Menunggu

Suasana Dingin pada Waktu Zhuhur di Musim Panes (1/103). At-Tirmid2i dalam
pembahasan  tentang  si fat  ne,raka  Jahanam,  bab:  no.  9.  Ibnu  Majah  dalam
pembahasan tentang zuhud, bab: no. 3 8. Malik dalam pembahasan tentang waktu
(1/15),danAhmaddalam.4/„us#crd(2/238).



si;fy;}dy:*,ifu',;,p'o!
C. Sesungguhnya udara surga sedang-sedang sofa, tidak panas

dan tidak dingin."Sat

Sedang as-sa/ira/. artinya naungan memanjang seperti waktu
antaraterbitfajardanterbitmatahari.

MunahAIHamdaniberkata,``4z-zawh¢rz.7.rartinyaa/barda/`

gaaJAz.' (dingin yang menusuk tulang)." Muqatil bin Hayyan berkata,
"Sesuatu seperti ujung jarum yang tunm dari langit yang terasa sangat

dingin." Ibnu Mas'ud RA berkata, "Itu adalah salch satu bentuk adzab.

Yaltu,dinginyangbcrsangatan.Hinggaapabilaahlinerakamengalaninya,

merekamemohonkepadaAIIahagarDiamengadzabmerekadenganapi
selanasedbutahun.hilebihringanbngimerekadaripadamengalamiadzab
dengandinginyangbersangatantersebutselamasatuhari."

Ats-Tsa' labi berkata, "J4z-ZamAarz-z.r artinya a/ gamar dalam

bahasa Thay." Ada juga yang meriwayatkan bahwa artinya apa yang
nampak.Maksudnya,tidakmunculbulan.Dengandemikian,malmaayat:
Mereka tidak melihat di dalam surga itu matahari seperti matahari dunia
danbulansapertibulandunia.Maksudnya,merelraterus-menerusberada

dalamcahaya.Tidakadamalamdantidakadasiang,cahayasiangdengan

sebab adanya matahari dan cahaya malam dengan sebab adanya bulan.
HalinitelahdipaparkandalamsurahMaryan,padafimanAllahSWT,

¢±±3{.`feti,-ire,-[±3"Bagimerekarezehinyadisurgaitutiap-tiap
Pagi dan petang.»5co

58` Dengan  lafazh yang  sedikit berbeda,  "Surge i+w  rdarany;a sedr#g,  fida*
dingin dan tidak panas. " disebutkaln olch As-Snyuthi dallam Ad-Durr AI Mantsur
(6/300), dari riwayat Ibnu Abi Syaibah.

589 Qs. Maryam [ 19] : 62.



Ibnu Abbas RA berkata, "Kctika`alli `surgav.berada di dalam

surga,tiba-tiban)erekamelihatsebnghcahaya.Merekamgpgirabchwa

ituadalahmatahariyangmembuntsurgabercahaya.Merekapunberkata,
`Tulan kita telah berfirman, i.+aj' i3 1=£ qj a3j; i `Mereha fz.da*

merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula, dingin

);ang bersowgata». ' Lantas cahaya apa itu? '

Maka Malaikat Ridhwan menjavyab,  `Itu bukan matahari

dan bukan pula bulan. Akan tetapi itu adalah Fathimah dan Ali sedang
tertawa. Surga menjadi bercahaya dengan cahaya tawa mereka. Pada

mereka juga turun fiman Allah SWT,  gi3¥tj> Ji.J;.' Ridhwan
berucap lagi,

Aku pelayan pemuda * yaflg diturunkan padanya surah All Insaan

ltulah Ali yang diridhai * dan anak laki-laki paman AI Mushtafa

FirmanAllahswT,laj!p.+i:'i£,lsj"Da##a##gr#/pofao#-

pohonsurgaitu)dehatdiatasmereka."Mcksndnya.,r\aiinganpohon-
pohondidalamsurgadekatdenganorang-orangyangberbuatkebajikan.
Naunganitumenjadipayungdiatasmerekasebagaitanbahankenikmatan
untuk mereka, sekalipun matahari dan bulan tidak ada. Sebagaimana
merekamendapatkansisiremasdanperang,sekalipuntidakadarambut

mereka tidalc kotor dan kusut.

Ada yang mengatakan bahwa ukuran tinggi pohon-pohon di
dalansurgaadalahjarakperialananseratustahun.Nanunapabilakekasih
AIlchinginmemakanhoahnya,pohon-pohonitumendekathinggadiadapat

menganbilbuahyangdiinginkan.
¢i±|5 dinashabkan karena sebagai Aa/,  `c7/Aa/kepada €ts#£.

Adajugayapgmengatakanbahwa'i;/Sdinashal]kankarenasebagai»cr,'a/

bagi cr/ /.cr##ofa. Maksudnya,  dan balasan untuk mereka surga yang



didehatkan.IniadalchsifatbaSyangdisifndyangdihilangkan.

Ada lagi yang mengatakan bahwa posisinya adalah sebagai
berikut:  isl3  6J|S   C±j{;i  f3  l=i  qj  a3i;  f . Ada lagi yang
mengatakan bahwa itu dalam redaksi pujian.  Maksudnya,  da»a/
cJco«fydJa».DemikianyangdikatakanolehAIFarra`.

Firman Allah SWT, \jjp, dibaca ra/a ' dengan sebab €€,15.
Seandainyayangdibacarqr¢ada/aAa±13,makakataazA-z4z.had/adalah

in"bfada`dana3lsadalahkhabar,mak'aboleh-bolehsaja.Lalu,jumlah

in"bfada ` dan ldiabar berada pada posisi Aa/ dari A„m pada fiinan-

Nya,r{±jij.Adayangmembacasepertiini.

Dalan g7.rcr `aA Abdullah, w dra»f.);a»  `a/az.Az.in,59° karena

didahului¢ '1./. Dalan g].ra `ch Ubay, wa daa#i.#.59] Dirafa'kan karena
awal kalimat.

Firman Allah SWT,  t:jj;'3j  maksudnya s#t*t*i.ra/ Ja*#m

(dimudahkan untuk mereka), I+j]i  mcksudnya tsz.maar"baa ®uah-
buahnya),Sej,i;'mcksudnyafas**J.I.ra#(dengansemudah-mudahnya).
Dapatdipetikolehorangyangberdiri,orangyangdudukdanorangyang
berbaring. Tidak tertahan tangan mereka karena jarak yang jauh dan

jugaduri.DemikianyangdikatakanolehQatadah.

.   Mujahid berkata, "Apchila seseorang berdiri, pohon itu meninggi

untuknya, apabila duduk, pohon itu miring kepadanya, dan apabila
berbaring,pohonitumendekatinya,laludiapundapatmemakannya."

Diriwayatkan dari Mujahid juga, bahwa bumi surga itu dari

S9° g!.rcz `aA ini tidak mztfcrwafz.r. gf.ra `crA ini disebutkan oleh Ibnu `Athiyah dalam

AIMuharrarAIWztyiz(16,188)danALbuHayyandailamAIBahrAIMuhith(81396).
591 07-ra `aA ini tidak mzifowafz.r. gz.rc7 `aA ini disebutkan oleh Ibnu `Athiyah dalam

AIMuharrarAlmajiz(\6,188)danALbuHayya,ndalan\AIBahrAIMuhith(81396).



perak,tarfuyaadalchza'faran,bquwanginyaadalahmis*?dzfar,akar
pohomyaemas`danperak.Pohondanbuahnyaadalahmutiara,zamrnd
dan yakut. Sedangkan buah di bagian bawahnya. Siapa yang hendak
memakannya sanbil berdiri, maka dia dapat mengambilnya dengan
mudah.Siapayanghendakmemckannyasanbildudukmakadiadapat
mengambilnya dengan mudah, dan siapa yang hepdak memckannya
sanbilberbaringmakadiadapatmenganbilnyadenganmudah.

IbnuAbbasRAberkata,"Ahlisurgainginmengambilbuahpohon

surga,makapohonitupunmendekathinggadiadapatmengambilbuah

yang diinginkarmya." Pendekatan jarak petik sebagai pemudahan

pencapaian.

fl/  gwfft##b  artinya  ate-rfz.maar  (buah-buahan).  Bentuk

tunggalnyaadalahg].fb/Dinamakandemikian,karenabuahitudipetik.
Sebagaimana juga dinamakan aJja#aa, karena buah juga dipotong/
dipetik.

fu,i;'adalahsebagaipenguat(fa`fa.I-4)bagipemudahanyang
disebutkan.Samase.pertifimanAllahSWT,aa;}3''il.ji`j"Da#KamJ.
menurunkannya  bagian  demi  bagian."S92  Firman  AL1\a.h  SWT,-;j±±E±'&}in)493=.DanAllahtelihberbicarakepadaMusadengan

langsung.»so3

Menurut AI  Mawardi,594  bisa juga  makna  pemudahan

pemetikarmyaadalchdinanpakkanbagimerekadarimayangnyadan.

dibersihkandaribijinya.

592 Qs. AI Israa`  [17]:  106.

593 Qs. An-Nisaa` 4]: 164.

594 Lih. Tafsir AI Mawardi (6/170).



'r      Menlrltsaya{AI Qunqbi): Penafairm sqpnd itujath sekali.

Sebab, diriwajratkan oleh` Ibnd AI Mubarck,  dia bcrhata, C`Sufyan
mengabarirankapadakami,dariHanmad,dalSa'idbinJubair,darilbnu
AbbasRA,diabelkata,`pohonsurga:batangnyaadalahzamrudhijau,
dahannya adalah emas merah dan pelepahnya adalah pakaian bagi
ahli surer Di antaranya menjadi perhiasan mereka. Buahnya seperti
kendi-kendidantimha-tiDiba.Iichinpirfudarisusu,lethmanisdrimadu
danlebihlembutdariyagutTidakadapadanyasesuafuyangasing."

AbuJa'farAnINahhasbelkata,"Dikatakan,almndzalJaladalch

yangberair.Dflratakanjuga,a7maf&aJ/a/adalahyangdapatdigoyang
olehanginkeeilsehaliprLlrarenabeginlemahnya.Dikatakanjuga,a/
mrdza/7a/artinyaalmarst7wwcoorangdintakan).KarenaulanaHijaz
menganhaDdzavi./nchhAchoartinyalatakanpohonkimamu.

Dikatckan 3uga bah:wa\ al mudzallal benin al qariib al
mwJamowz./ Gang dckat jarak petilmya).  D\ari perhataan mereka,

±co`7thrmdr7z.I./,maksudnyaqusA7.I.r(dindingifupdek/rendah).

AbuJa'fubeckana,xpedrataan-perhatanyanghamiriwayatkan
initelahdischldranolehalliilmutwhasa."

H-JTh:
lJ¥Ij©ifalja'g>ljiB3i!c;3±,erj;diLj
ciij,3fi:zft£6ri'6©£,Aij'iiJi;3i3crf

®griji=,qjG©,xpj,
"Dan diedarkan kepada meTeka bejana-bejana dotri perch
dan piala-piala yang bening laksano kqLca, lyaitu) kaca-



kaca lyang terbuat) dart perak yang telah diukur _me:3.ka
derig;n sJbaik-baiknya. Di dalam surga itu mere_k? Pipe.ri
miriumsegelas(minuman)yangcampurannyaadalahjahe.

quang didatangkan dori) sebuah mate air surgg ya_yg
dz.7zoma*a» sa/sabI.J." (Qs. AI Insaan [76]: 15-18)

Fiman Allah SWT, 7ljfB Si3 c; 3€,9 rjf d`£6 "Dan
diedarkankepadamerekabejana-bejanadariperckdanpiala-piala."
Mcksudnya,parapelayanberkelilingkepadaorang-orangyangberbuat
kebajikanituapabilamerekamenringinkanminuman.

FimanAllah SWT, 3;i I; 3?,q "bejaur-beja#a drrJ.pcrck."
IbnuAbbasRAberkata,"Tidakadaiesuntupundiduniayangjugaadadi
dalansurgakeculihanyasanananasaja.Artinya,apayangadadisurga
lebih in.ulia, lebihtinggi dan lebinbagus."      ®

Bejana-bejanaemastidakdisebutkandisini,hanyadisebutkan

bahwamerekaminundaribejana-bejanaperak,bukanberartimereka
tidakminundaribejana-bejanaemas.Justnimerekajugaminumdari
minunan yang ada di dalari bejana ema;. Allah SWT berfirman,

tl'S')+:Sc;iG+r±asiL±..`D::_darhankepadamerekapiring-
Piringdariemas,danpia|a-pia|a."SOS

Ada juga yang mengatakan bahwa penyebutan perak sudah

mengisyaratkan  emas.  Sama  seperti  firman Allah  SWT, ` j3j4
€f3rl  ';;=±;  `Cpakaian  yang  inemeliha;am  dart  panas.":9:

Maksudnya,jugadaridingin.Disebutkansalahsatunya,namunsudah
termasukdidalannyayan9kedun.

595Qs.Az-Zukhruf[43]:71.

596Qs:An-Na_h_l[16]:8l.



>ljfatinyaa/fr.I.zaa»oHzhaow(wadahairbesar)yangtidak
adapadanyatelinga(pegangan)dantempatkeluaralr(tidaksepertiteko-

pe»/.).Bentuktunggalnyaadalahkzt„b.Halinitelahdipaparkandalam
suralAz-Zukhruf.597

Fiman Allah SWT, 3=±  crf  ifelj  ®  lfet3S  a'g "yang
bening laksana kaca, (yaitu) haca-haca (yang terbuat) dart perak."
Maksudnya,sebeningkacadanseputihperak.Artinya,beningnyaseperti

kacanamunpiala-pialaituadalahperak.

Ada yang mengatckan bahwa tanah surga itu dari perak dan

wadah-wadch surga dibunt dari tanah surga tersebut. Demikian yang

disebutkanolehlbnuAbbasRA.Diajugaberkata,"Tidakadasesuatupun

yangadadisurgakecualikaliantelahdiberikanseumpananyadidunia,
kecualikacadariperck.Seandainyakamumenganbilsebuahperakdari

perakdunia,lalukamumembentulmyahinggamenjadisetipissayaplalat,
tetaptidakakanterlihatairdaribaliksayaptersebut.Akantetapikaca
surgaadalahperaksebeningkaca."

Firman Allah SWT, £,-i;'  |idfi "yang fe/aA d].#fur merefa
de»gr» SebaJ.A-baz.kya." gz.ra `aA umum ahli g7.ra `aA adalah dengan

huruf ga/ dan huruf dc7/ berharakat /z7fAaA. Mcksudnya, yang telah
diukuruntukmerekaolehparapemberiminumanyangberedarkepada
meneka.

IbnuAbbas,Mujahiddanlainnyaberkata,"Maksudnya,mereka
memberikannyaataskadarkeinSnanmereka,tidaklebindantidakkurang."

MenutAIKalbi,inilebihnikmatdanlebihmenggivckan.

Maknaayattersebut:Paramalaikatyangbere_darkepadamereka

597 Lib. Tafsir surah Az-Zukhruf ayat 71.



yangmengckunya.IbnuAbbasRAjngaberkata,"erekamengukurnya
sepenul telapck tangan, tidak lebih dan tidak kurang, hingga tidak
menyulitkanmerekadenganberatatanterlalureeil."

Adajugayangmengatakan,bahwaorangrorangyanghendak
minunmengukurnyamenuntdirimerekasendiri,sesuaikeingiinndan
uk-mereka.

-Sementara itu, Ubaid bin Umair, Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin

membacag"ddz.rmqfraa,yaknidenganhurufgq/berharakatd7zammaA

danhuldcr/berharckatharch.598Maksudnya,dijadikanuntukmereka
sekadarkeinginanmereka.

gz.ra`aAinidisebutkanolehAIMaldawidariAliRAdanlbnu
Abbas RA. AI Mahdawi berkata, "Siapa yang membaca q#ddJ.rwwfoaa
makakembalikepadamaknagz-A;`chyanglain.Sealrckanasalgzto`ch
lainituadalahgzfd#z."#`a/oz-had,laluhuruf/-er7.dihilan8kan.Maknanya,

quddirat `alalhim.

Adayangmengatalranbahwaberdasarlranperkiraaninimaka
artinyagelas-gelasairterbang,lalumencidukminunansesuaidengan
keingirmormgyangakanmeminumnya.hilahmcksudfimanAllahswT,

i+.,Aij'Lfdi;.Maksudnya,tidcklebihdantidakkurangdarikeingnarmya.
Gelas-gelasitutelahdiberipetunjukuntukmengetahuiukurankeinginan

orangyangckanmeminLmnyahinggadiapundapatmencidukminuman
sesuldenganukurankeinginantersebut.Perkataaninidisebutkanoleh
At-Tirmidzi AI Hakim dalam Ivlm4/ndz.r,4/ Usha/.

Fiman Allah SWT, qj 6ri'S "j drJam swrga rfu mere fa

598gf.ra`aAinitidakmz.fowafz-r.gI-ra`aAinidisebutkanolchlbnuAthiyahdalam

Alri=wharrarAlmajiz(\6-190)AhaHayyandaLlamAIBahrAIMuhith(81398).



dz.berz. mz.»wm," yaitu khamer dalam gelas. 'jL±)`   \{;Ire   3g "ya»g

campurannya  adalah jahe."  'og  a.data.h  shilah.  Ma.ksndnya.,
';l±ij\j;Ife.OrangArabsangatsukadenganminumanyangdicampur

denganjahe,karenaaromawanginya.Jaheitusendiridapatmenyegarkan

lidah dan membangkitkan selera makan. Mereka pun tergiur dengan
kenikmatanakhiratyangmerekayakinisangatnikmatdanlezatitu.

Mujahidberkata,"4z-Za#jabJ.i.Jadalahnanasebuahmataair

yang darinya keluar campuran minuman orang-orang yang berbuat
kebajikan." Qatadch juga mengatckan demikian. Dia berkata, "4z-
Zd»/.adz.I./adalahnamasebuahmataalryangdengannyaorangrorangyang

didekatkanbisaminum,danairitulahyangdicampulcankqudaminuman
selulpenchunisurga."

Adalagiyangmengatakanbahwaituadalahnanasebuahmata
airdidalamsurgayangaimyaberasajche.Adalagiyangmengatakan
bahwadalamayatituterdapatmalmaminumanyangdicanpurkandengan

jahe.Maknanya:seckan-akandidalamnyaadajahe.

a:;  adalah  bade/ dari  ta`s.  DinasLab  karena  ada fi'7./
tersembunyi. Yaltu, ycrsgw##cr `ai-#a#. Bolehjuga dinashabkan dengan

sebab\men8hflangkan`a7nz./faha/ad».Yaltu,m7.»`az.»7.»,sapedyangtelah

dipaparkandalanfirmanAllahSWT,Sfjl€+,+!±+§lz.

te maksudnya di dalam sunga. Sgri   i#' "yerzgdz.»amaha
sa/Sabz./."4s-Sa/schf.z./adalahminumanyanglezat.Berpola/a'/a/I.z./dari

as-salaalah. Ora]ng Alah.h mengatckan, haadeaa syaraabun salisun,
salsaalun,salsalundansalsabiil.Sem:uanya.bermalun.sama..Awhnya,

ihiminumanyangsangatbaikdanlezat.

Da.+alm Ash-Shihhah,S99  tasalsala al maa`vi f il h_alqi, awinyaL

S99Lih.Ash-Shihhah(5/113l).



jaraa (air mengalir di dalam tenggorokan). SbJsaJt#*# a#aa artinya
shababtuhafiihi(rfut"chanpadrrya).).Mca`ui.salsalunwasalsaalun
artinyamudahmasukkedalantenggorokan,karenatawardanbersihnya.
4s-S#JaasaJsanajuga.

Az-Zajjajberkata,"J4SLsdrhabf.7./dalanbahasaartinyananabagi

sesuatuyangsangatmudahmasck.Seakan-akanmafaairitudinanakan
dengansifatrya."

DiriwayadcandariMujahid,diaberkata,"grartinyamengalir
di  dalam tenggorQkan dengan mudahnya.": Ini  sama dengan yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA: Mudah mengalir. Demikian yang
disebutkan oleh AI Mawardi.600

AbulAliyahdanMuqatilberkata,"DinamakanSgrikarena
mengalirkepadamerekadijalan-jalandandidalamnmah-Iunahmereka.
MunculdaridasarArsy,darisungaAdnsampaikapadaahlisunga."

Qatadchberkata,"Terusmengalirtanpapemahberh.entiaimya
ke nana saja mereka pergi." Seperti ini juga yang diriwayatkan dari
Ikrimah.

Qaffal berkata, "Maksudnya, itu adalah mata air yang sangat
mulia,makamintalahjal`anmenujukesana."Diriwayatkanmaksudini

dari Ali RA.  Sedangkan fiman-Nya,  ;i:I;:  maksudnya adalah ia
disebutkan di sisi malaikat, di sisi orang-orang yang berbunt kebaj ikan
danahlisurgadengannamaini.

Sa/sczbz.z./ diberi to#wz.» karena menyesuai susunan ayat. Sama

sepertifimanAllahswT,.b`|;£]7dan.Sag2Jt.

600 Lih. Tafsir AI Mawardi (6/171 ).



FirmanAnah:

!ji:ijj'3j''rfi£'+S~fjisjau#'®i'ul.3.+j=,`=3j£;6

•JJ?#,=':jl:jfi±,i:;£::E-#;:aa   --., E  ..-.,-   a_ _,  _  .  -P -,,,

€TJi3j6gli£6!©13J#G:li£

©,3#-j=393
``Dan mereha dikeltlin.gi oleh pelayan-pelayan muda yang

tctap muda Apabila kamu melihat mereka koLmu akan
mengirq mereka, mutiara yang bertaburam Dan Qipabila

kQ[mu meLihat di sat.a (surga), niscaya kumu akan melihat
berbagoti lraco[m kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Mereka memakal pakalan sutera hales yang hijau dan

sutera tebal dan dipakaikan kepada meTeka gelang terbuat
dart perak, dan Tuhan memberikan kepada meTeka

minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan
untukmu, dot. usahamu adalah disyukuri (diberi balasar.)."

(Qs. AI Insaan [76]: 19-22)

Fiman Allah SWT, aDife' '®i'jg  ip  bii6 "Dam menefa
dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda." Alkth s;WT
menjelaskanorangrorangyangberedarkepadamerekadenganmembawa
bejana-bejanatusebut.Maksudnya,anak-amkyangtctapmudamelayani
mereka, sebab mereka lebih semangat dalam melayani. Kemudian Dia
berfiman,aD#,maksudnyatetapdalankeadaanmeneka,berupamuda,
semangat dan bagus/tampan. Tidak akan tua dan tidak akan berubah.
Mereka juga berada pada usia yang sama sepanjang nasa.



Adajugayangmengatakanbahwamaksudnyaadalahmereka
dikeiralkan.tidakakanpemahmati.Adalagiyangmengatakanbahwa
merekamemahaigelangtangandangrlangkaki.Arinjramerekamenakai

perhiasan. 4f-fakA/I.id artinya af-fa±Jz-}Jch. Hal ini telah dijelaskan
sdrh-yaL

FinanAllalSWT,6j=ljijJijg+i*iBIsj"4rd!./¢hap.w
melihat  mereka  hamu  akan  mengira  mereka, rmutiara  yang
bcrtabara»."Maksudnya,halianmengiramereka,karenabegitubagus,
banyakdanbeningnyawamakulitmereka,mutarayangbertaburandi
atas permadani. Mutiara, apabila ditebar di atas pemadani maka
keliharmyasangatrapi.

DiriwayatkandariAIMa`munbahwapadamalampertananya
bersama Buran binti Hasan bin Sahl, saat dia berada di atas pemadani

yang ditenun dengan benang-benang emas dan ditebarkan mutiara di
atasnya oleh para pelayan, lalu cia melihatnya bertebaran di atas

pemadani tersebut, dia pun kagum dengan pemandangan itu sambil
berkata, "Hebat sekali Abu Nuwas, seakan-akan die pemah melihat

pemandangansapertiini,ketikadiaberkata,

Seakan-clan yang kecil dan yang besar dari butirannya
Butiran-butiran mutiara di atas tanah daTi emus

Adalagiyangmengatakanbahwamerekadiserupakandengan
sesuatuyangditebarkan,lrarenamerekasibuk'beredardalanmelayani.
I.ainhalnyadenganbidadariyangdisenxparindenganmularatelpendan,
karenamerekatidakberedarsebagaipelayan.

Fiman Allah SWT, rfjf ffj l=j' jifjD F' ci3jb  I;j3 "Dan
apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat
berbagai macam kenikmatan dan kerdyaan yang besar."  `F alha:lch

E\



zAcrr/mcrhacr# (keterangan tempat). Maksudrya, di sana di dalam surga.
`4mj/pada#adalahmaknad;fb.Maksudnya,apabilakamumelihat

denganpandangankamuF(disana).

AI Farra` berkata,6°] "Dalam ungkapan ini terdapat huruf m¢

yang disembunyikan. Yaitu, 14;a z.cJzclc7 rcr `cHtc} mcr tscrmmcr. Sama seperti

firman AI\a.h  SWT,  -i±3± €±is .il   `Sungguh  telah  terputuslah

(pertalian) antara hamu.'6°2 McksndnyaL, maa bainakum."
EI

Az-Zajjajberkata,"A4cramcr"she/chderfean#."Berdasarkan

apayangdisebutkanolehAIFarra`.TidakbolehmenggugurkanmazisAw/

dan membiarkan ffo!.fa%. Akan tetapi  £;fB membutuhkan lebih dari

satu  objek  dalam  makna  kepada  #.  Maknanya:  7.c7zcra  ra`¢J.fa  bz.
E2

6asAar7.ha?Oikakanumelihatdenganpenglihatanmudisana).Yang
E=

dimaksuddenganpadalahdy.a##ch(surga).Inijugadisebutkanoleh
AI Fana` .

J4rz-7¢cr' i.z.in artinya semua yang dapat dinikmati. 4/ A412//A 14/

Kcrb7.7.rartinyaperizinanmalaikatatasmereka.Demikianyangdikatakan

oleh As-Suddi dan lairmya. AI Kalbi berkata, "Maksudnya adalch utusan

dari sisi Allah datang kepada wali Allah dengan membawa kemuliaan,

berupapakaian,mckanan,minumandanberbagaimacamhadiahsaatdia

beradaditempattinggalnya.Itulahkerajaanyangbesar."

MuqatilbinSulaimanberkata,``Adayangmengatakanbahwaa/
in"/*a/fac7b7.7.radalahbahwasalahseorangdarimerekamemilikitujuh

puluh pengawal, pengawal berlapis. Ketika wali Allah berada dalam
kelezatan dan kebahagiaan, tiba-tiba seorang malaikat dari sisi Allah

6°1 Lih. Afa 'a#j j4/ gc.r `a# (3/218).
6o2 Qs. A|An'aam [6] : 94.



memintaizinuntukber€muAllahmengLrfusmafaikat'ifu`denganmem'bawa

sebuahsurat,hadiahdanpemberiandariThihansemestaalanyangbelum

pemaldilihatolehwaliAllchitudidalamsurga.

Malaikatfuberkatakepadapengawalluar,`Tolongmintakan
izinuntuklnibertemuwaliAllah,sebabakumembawasebunhsuratdan
hadiahdariThihansemestaalam.'

Lalu pengawal ini berkata kepada pengawal selanj utnya, ` Ini
utusan dari T\ihan semesta alam. Dia membawa surat dan hadiah. Dia
meminfaizinuntukbertemuwaliAllah.'

Begitulah seterusnya sanpai kepada pengawal langsung wali
Allah.Pengawalituberkata,`WchaiwaliAllah,adaseorapg`utusandari

Tulansementaraalamyangmemintaizinimtckbertemudenganmu.Dia
membawa surat dan hadiah dari TLihan semesta alam. Apakah dia boleh
diizinkan?!'WaliAllahmenjawab,`Ya.'

Mcka pengawal langsung wali Allah pun berkata kepada

pengawal di bawahnya, `Izinkan dia. ' Begitulah seterusnya sampai
pengawal terakhir. Pengawal terakhir ini pun berkata kepada malaikat
utusanTthansemestaalam,`Wchaimalaikat,kamutelahmendapatkan
izin.'

Akhimya, malaikat utusan Tlihan semesta alam masuk dan
memberi  salam  kepada wali Allah,  lalu dia berk.ata,  `Ada yang
mengucapkan salam kepadamu. hi hadiah dan surat dari Tuhan semesta
alam untukmu.' Temyata di atas surat itu tertulis: Dari Yang Maha
HidupYangtidakckanmatikepadayanghidupyangakanmati.

Lalu wali Allah membawa surat tersebut dan di dalamnya
tertulis sebagai berikut: Keselamatan atas hamba-Ku, wali-Ku, kasih
sayang-Ku dan berkah-Ku. Wchai wali-Ku, tidakkah sekarang kamu



rindukepadamelihatTulanmu?

Kerinduan pun seakan menerbangkan wali Allah. Dia segera

menaiki buraq dan seketika itujuga, buraq pun membawanya terbang
karenarindubertemuTulanYangmengetahuisegalayangghaib.LaluDia

memberiwaliAllahapayangtidalcpemahdilihatolehmata,tidakpemah
didengarolehtelingadantidakpemchterbersitdalamhatimanusia."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Kami mendengar bahwa cz/ 7»"/fr

cr/fac]br.z.radalahsalamnyaparamalaikatkepadamereka.Dalilnyaadalah

firmanAllahSWT,I+j=1±iri=©>U:;gc;rj;3JiijJ'xp.TB
),J`ti) S± ;;SL'F:;i  `Sedan: malairfat-;alaiha; masuk ke t;mpat-
tempat mereka dart semua pintu;  (sambil mengucapkan),  `Salamun
`alaikum  bima  shabartum:   Maka  alangkah baiknya  tempat

kesudahan itu' .nan

Ada lagi yang mengatakan bahwa a/ in"/A a/ Acrb7.7.r adalah

adanyamahkotadiataskepalamerekasebagaimanamahkotadikepala
raja.

At-Tirmidzi AI Hakim berkata, "Maksudnya adalah keraj aan

penjadian.Arinya,apabilamerekamenginginkansesuatumakamereka
dapat berkata kepada sesuatu tersebut, `Jadilah' ."

AbuBakarAIwamqbeckata,"Kerajaanyangtidakakandialchiri

oleh  kebinasaan.  Dalam  sebuah riwayat  dari  Rasulullah  SAW:
` Sesungguhnya al mulk al kabiir itu adalah kedudukan paling rendch

yang  didapatkan  oleh  salah  seorang  dart  mereka,  yaitu  dia
memandang kepada kerdyaannya sejauh perjalanan duo ribu tahun.
Dia dapat melihat lyungnya sebagaimana dia melihat yang terdekat

6o3 Qs. Ar-Ra'd [13] : 23-24.



cJengcr##)/cr. ' Sabda Rasulullah SAW:  `Sesw#ggrfr#};a ora#g}jcr#gpcr/;.#g

utama kedudwhannya adalah orang yang dapat melihat Tuhannya
cJwake/I.dcr/c[msefrcrrz.'."6°4MahasuciTulanYangmemberikenikmatan.

Firman   Allah   SWT,    &!afa# :ai  ,urii:  +ls,  .+€!!>
C.Mereka memahai pakaian sutera halus yang hijau d.an sutera tebal."

Nafi' , Hanzah dan Ibnu Muhaishin membaca `co/j}.fez.in, yakni derigan

hurufyar`berharakatsukun.6°5InidipiliholehAbuubaidkarenamengacu

kepada gi.ra `afo lbnu Mas'ud. Sementara lbnu Watstsab dan lainnya

membaca,`cra/7.}i¢fwri"m6°6yangmengacukepadatafsirmnuAbbapRA:

Tidakkahkamulihat`seseorangyangmemckaipakaianyangdiatasnya

lebih baik dari pakaian di bawahnya.`

AIFarra`bexpendapat,dirafa'kankarenam#bfacJa`,sedangkan

khabamyaadalah¢uri±+1£,.Isin/a'#dimaksudkanjamak.Menurut
AIAurasy,bolehjadimufradnyaitukarenaisim/c!'j./yangdidahulukan
dan+1=,dirafa'kandanmenempatiposisikhabar.Sedangkanr.dfacr/aft

padanyaadalahperkiraanteapisah,karenatidakdikhususkan.Dimulai
dengannyakarenadikhususkandenganidhafin.

SementaraahligJ.ra`crAlaimyamembacadengan.+S}±>,yakni

dengan  nashab.  AI Farra`  berkata,6°7  "Ini  sama dengan perkataan

604 Disebutkan oleh  lbnu  Kat§ir  daLan tafsirnya (4/457),  namun tidak  ada  di

dalannygI  "Sesungguhnya  orang yang paling  utama  keduduhannya, "  dan
seterusnya.

cos g|.ra `aA dengan huruf ya`  berharakat sukun termasuk gi.ra `aA sab'ah yang

m#fowafi.r sebagaimana yang termaktub dalam A/ JgHa ` (2/800), dan rclqrj.a Ai!-
Ivas)/r, h.  I 8 5 .

606  `;|a/f.}iagivA%m adalah gj.ra `aA yang tidak in"fowafz.r.  97.ra `czfr ini disebutkan

olehlbnuAthiyahdalam,4/MWAarrari4JWcr/.iz(16/192),IbnuAIJauzidalamZad
j4/Masi.r(8/149),danAIFarra`dalam"4'cr#j.j4/g#r`a#(3/219).

6o7Lih."a'cr#i.A/gwr`a#(3/218).



fauqahum.  Ora.ng  ALra.b  biaisa. mengata.karl,  qaumuka  daakhilad
dcrar.MerekamenashabkancJcraA*z./asebagaizfacrr/karenaitutermasuk

tempat.

NamunAz-Zajjajmembantahhalinidanberkata,"Initemasuk

hal yang tidak pemah kami kenal dalan masalah zAar/ Seandainya itu
adalahzhar/tentutidakbolehmeusukunkanhurufycr`.Akantetapidengan

nashabsebagaiAo/dari-duasesuatu.Pertana,Ac7`drnmjmpadafiman

Allah SWT,  .+i;   c3j£6.  Maksudnya,  wa );af*w#/#  `¢/a/ abraar

(b6rkelilingatasorang-orangyangberbuatkebajikan),'®`'ul.?`¢/i.ya#a/
abraar tsz:)/aab« S"#dzfsz.# (pelayan-pelayan, di atas orang-orang yang

berbuntkebajikanitusuterahalus).Maksudnya:merekadikelilingidalan

keadaan bexpakaian sutera halus. Kedua, ha/ dari .®`'ul.?. Maksudnya,

l'}}i  \SffiS  .[±S;  .+±gii+  1<>}  `Apabila  kamu  melihat  mereha  kamu

akan mengira  mereka,  mutiara yang  bertaburan,.  data;in bea;dan;n

pakaianmeliputitubuhmereka."

Abu Ali berkata, "j4mi./ pada ha/ bisa fJ#j   a;a;'  -+€+a'j dan
bisajadijugaij:;;L€rj+jij"Diajugaberkata,"Bolehjugaituadalah
zAar/,1alu ditashriflan."

AI Mahdawii berpendapat, boleh juga itu adalah isim /¢ 'j./

yangmenjadizfear/Samaseper[iperkataanfoww#cr¢£i.)/crfcr#mi.#crd-
daar. Selain itu, karena `aaJJ.);a# bermakna/awga maka diberlakukan
seperti/awgajuga.Makajadilah<iaz*ar/

Ibnu Muhaishin,  Ibnu Katsir dan Abu Bakar dari Ashim

membacak¢#d„.#,yakni/.arrsebagai#o'af(sifat),u.i:.Adapunlafach
-®:a;JLj3  dengan  ro/a '  karena  menyesuaikan dengan  ¢Js-fsr.);Cab.

MckrLznya... `aaliyahum tsiyaabu sundusin wa istabraqun. Semenrfula.

IbnuAmir,AbuAmrdanYa'qubmembaca;ai,denganra/cr'sebagai



na'at  ats-tsiyaab  da;n istabraqin, derLga;n khofadHcO8  scha.givi na'at

s"#d"s7.#.InidipiliholehAbuUbaiddanAbuHatimkarenamaknanya

sangat bagus. Sebab, hij au lebih bagus sebagai si fat baju, oleh karena itu
dirafa' kan dan I.sfcrbrag lebih bagus di 'athaflran kepada sw#drs, karena
`athaf jenis  atas jenis.  Maknanya:   `crcz/I.);¢fa#"  tsi.)/¢adw#  4*wdforw#

mz.#szf7Id"s7.#wz.s/¢brczg7.#(merekamemakaipakaianhijauderisutera

halus dan sutera tebal). Maksudnya, deri dunjenis sutera ini.

Sementara Nafi' dan Hafsh membaca keduanya dengan ro/z7 '.

Kfaqd#r"# sebagai #a 'af bagi ts7.);Cab, karena keduanya dengan lafazh

janak dan Jet;€=# adalah `aJAa/atas tsz.);aczb. Sedangkan AI A'masy,
IbnuWatsab,HanzahdanAIKisa`imembacakeduanyadengankhafadh.

Khadhrin6°9 a,dalaLh na 'at ba,gi sundus. Sundus a.daLlth ismu jins. AI

Akhfasy membolehkan menyifatkan i.sin" /.z.77s dengan jamak karena

mer\3e\e:\ckan. Dlkatakan, ahlakan naasa ad-diinaaru ash-shuf ru wad
d7.rACTm2f a/ bJ.idfo" (manusia binasa oleh dinar yang kuning dan dirham

yangputih).Akantetapiinijarangdigunckandalanperkataan.

Ma:has,berdaisaikan qira `ah ini.. `aaliyahum tsiyaabu sundusin

khudhrin wa tsiyaabu istabraqin. Senna;nyaL menta;shiflfan istabraq

kecuali lbnu Muhaishin.  Dia hanya memfathahkannya dan tidak
mentashrifrannya.Diamembacaz.sfz7br¢gcz,6L°nashabnanunberadapada

posisi/.arr,karemtidakdapatditashriflcan,sebabia.adalahkataa'/.cmz.
(non arab).

Ini jelas  salah, karena ia »akz.raA  (indefinitiD yang dapat

608gf.ra`aAinimlfawafz.rsebagaimanayangtermaktubdalami4//g»a`(2/800).
609 gj.ra `aA ini maffai47aff.r sebagaimana yang termaktub dalam i4 / Jg»a ` (2/800).
61° g|.ra `a* Ibnu Muhaishin ini tidak m#faMiafi.r. gi.ra `aA ini disebutkan oleh Az-

Zamakhsyaridalam4/Katys}Ja/(4/17l).

•72-\?-I



dimasuki huruf wc7 'r!/t7A (definitif). Dikatakan, a/ z`sfczbrag. Akan tetapi

IbquMuhaishinmenyatakanbahwaterkadangiadijadikansebagaitanda
bagijenis pakaian.

Adajugayangmembacanyawasfczbrzzga,yaknidenganhamzah

washal6`!danhurufgcr/l)erharakat/afJlch.Yalmidenganpolaz.sfcr/cr/a

dari crz bcrr[.i.g (bercahaya).

Ini juga tidak benar, karena kata isfabraga dapat dii'rabkan

dan hal ini sudah populer. Asalnya, 3}?I.

j4f -S##d#s adalah sutera halus dan aJ I.sfcrbrcrg adalah suteraj
tebal. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Fiinan Allah SWT, i}ij
adalch `athafkepada drfe .

Sena.da dengan  .Zi±, c*iDL=f  ..Gelang terbuat dart perak, '.

adalah ayat dalam surah Faathir, Allah SWT berfiman, J3  qj 6#-

ilicfi')),L`lC€Merekadiberiper,h.i?sand,engangelfaTg-gelangdaSr,i
<

emas."612 Dalam surah AI E±ajj, las :7£S c¢ jglff ;c  lie <J#
C`Mereka  diberi perhiasan  dengan gelang-gelang dart  emas  dan

mutiara."6\3

Ada yang mengatakan bahwa kaum laki-laki diberi perhiasan

perak dan kaum perempuan diberi perhiasan emas. Ada juga yang
mengatakan bahwa terkadang mereka memakai emas dan terkadang
memckai perak.

Adalagiyangmengatakanbal\radihmpulkapditanganmereka
duagelangdariemas,duagelangderiperakdanduagelangderimutiara,

6t]  27.ra`czA  dengan  hamzah washal  tidak mzifz„af7.r.  gf.ra`aA  ini  disebutkan

olehAz-ZamakhsyaridalamA/Kcxpirya/(4/171).
-612 Qs. Faathir [35]: 33.

613 Qs. A| E±ajj  [22] : 23 .



agarsemuakebaikansurgadikumpulkanuntukmereka.Demikianyang

dikatakanolehSa'idbinMusayyib.

Adalagiyangmengatakanbahwamcksudnyaadalahsetiapkaum
mendapatkanapayangmerekasukai.

Firman Allah SWT,  ljj{£  €lJi  -fj  +jJiij  "D¢# r#faa#
memberihan kepada mereka minuman yang bersih." Ail RAborkata
tentangfimanAllahswTini,"Apabilaahlisurgamenujukesurga,mereka
melewatisebuahpohonyangdaribawahbatangnyakeluarduamataair.

Mereka minum dari salah satu mata air itu, maka mengalirlah di"buh
mereka kesegaran kenikmatan. Maka kulit mereka tidak akan berubah
danrambutmerekatidckakankusamselama-lamanya.Kemudianmereka

minumdarimataairlai\nnya,makakeluarlahapa(kotoran)yangadadi
dalanperutmereha.Kemudianparapenjagasurgamenyambutmereka,
laluberkatakepadamereka,

'c*S±± 6jLst6 }±=± .?1±= gqu  `Kesejahteraan (dilimpahhan)

atasrlou, berbahagialah kamu! maha masuhilah surga ini, sedang hamu

kehal di dalamnya' .»6\4

An-Nakha' i dan Abu Qilabah berkata, "Minuman yang apabila

mereka minum setelah makan maka air itv membersihkan mereka dan
apayangtelahmerekamakandanminummenjadipeluhyangberbaumisik.

Perutmerekapunmenjadikempiskeinbali."

Muqatilberkata,"Minumandarimataairdidepanpintusurga.
Munculdaribagianbawhbatangsebuahpohon.Siapayangmeninumnya
makaAllahhilangkantipuan,kecurangandaniridengkiyangadadidalan
hatinyadanpenyakitjugakotoranyangadadidalanperutnya."

614 Qs. Az-Zunar [3 9] : 73 .



InilahmaknariwayatdariAliRA,akantetapimenurutpendapat

Muqatil, hanya ada satu mata air. Berdasarkan hal ini maka pola/cz' «z//

itu untuk menunjukkan mwbocr/crgfeafa. Tidak ada padanya dalil bagi

Hifiii yang menyatakan bahwa itu bermakna /AczaAz.r. Penj elasan tentang

hal ini telah dipaparkan dalam surah Al,Furqaan.6L5 Segala puji hanya

bactAIlah.

ThayyibAIJammalberkata,"Akupemahshalatlsyadibelakang

Sahl binAbdullah. Ketika itu, dia membaca l3# €l|;i   +j  .+{Ei+j. Lalu
dia menggerak-gerakkan kedua bibir dan mulutnya, seakan-akan dia

mengisap sesuatu. Selesai shalat, ada orang yang berkata kepada Sahl

bin Abdullah, `Kamri minum atau membaca?' Sahl bin Abdullah pun

menjawab,  `Demi Allah,  seandainya aku tidak dapat merasakan

kelezatannya  ketika  membacanya  seperti  kelezatannya  ketika

meminumnya,tentuakutidakakanmembacanya'."

FirmanAllah SWT, fiji ;a  6f  lid  6! "Ses%nggrfrn)Ja I.nJ.
crda/¢fo  bcr/ascr#  ci#fz/b7!cf. "  Maksudnya,  dikatakan kepada mereka,
"Sesungguhnyainiadalahbalasanuntukkalian,yaknipahala.".i:S£693
CCDan usahamu," yakr[i a:rna,i kahiian |`)3i:C.Adalah disyukuri (diberi

ba/ascr7!/."Maksudnya,diberibalasandarisisiAllah.SyukurAllahkepada

hamba-Nyaadalahmenerimaketaatannya,memujinyadanmembalasnya
denganpahala.

Sa'id  meriwayatkan  dari  Qatadah,  dia  berkata,  "Allah
mengampuni dosa mereka dan memberikan aJ 4#s#cJ (surga) kepada

mereka."Mujahidberkata,"|jj:i:maksudnyamagbww/a#(diterima)."

Makna-maknainitidakjauhberbeda.Sebab,apabilaAllahmenerinaamal

615 Lih. Tafsir surah AI Furqaan ayat 48.



berartiDia.meusyukurinya(memberibalasan).Apabiladiameusyukurinya

beractiDiamemberinyabalasanyangberlimpch,karenaDiaadalahTuhan

Yangmemilikikeutanaanyangbesar.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ada seorang laki-laki
Habasych(berkulithitam)berkata,"WchaiRasulullah,en9kaumempunyai
kelebihan dari kami dengan postur tubuh, wama kulit dan kenabian.
Bagaimanpendapatengkaujikaakuberimandenganapayangengkau
beriman  kepadanya  dan  beramal  dengan  apa  yang  engkau
menganalkannya,apakahakuakanberadabersanaengkaudi,dalam
surga?„

Rasulullah SAW merijawab, "ycr, de7"z. I)zcrf );cr#g/.i.waha di.

tangan-Nya.  Sesungguhnya akan terlihat putihnya hitam di dalam
surga dan cahayanya dari jarak pdyalanan seribu tahun."

Kemudian Rasulullah SAW bersabda,  "BcrrcrJ7grJ.¢pa );crag

mengatahan laa iraaha illallaah (tidak ada tuhan melainkan Allah)
mahabaginyadisisiAllahadajakyiOaminan-)danbarangsiapayang
mengatahan subh_aanallaah wal h_amdrlillaah maka baginya di sisi
AIlch seratus data puluh empat ribu kebaihan."

Laki-lakiHabasyah(berfulithitan)ituberkatalagi,"Bagaimana

kanibinasasetelahitu,wahaiRasulullah?"

Rasulullah SAW menjawab, "Ses#i¢ggchnycr adcr Seseorang

datang  pada  hari  kiamat  nanti  dengan  membawa  amq!`yqng
-           {ql'`

seandainya diletakkan. di atas  gunung niscaya gunung itu mera.sa
berat untuk memikulnya.  Lalu didrtangkan suatu kenikmatan dart
kenikmatan-kenikmatan Allah. Maka hampir saja suatu kenikmatan
itu menghabiskan amal tersebut, andai soy a Allah tidak memberikqn

rcrfrmaf-jvy¢."KemudiantunmfimanAllahSWT,



c#j+=S¥t\;ill,6jt€g13;i=€ic;;.+'?fiT6;'c*r¢+=i¥TJ±.5i.lJ;

l:~b fj'li  I:j jr£JT lii.;i£ €j ggi I;±+; 1±: iJ:i:;; e±=; ,ct±:i ;=Ei

-;rfe' jij3€yT 3,i !gB ij±j ifeiB '±L,i: -.Ljrij, b'ii;i €j .,g3 i3pjf

®i;=2:i:j;±£;Stji±+i+:;={L=>:FSi3jL±iai±<,f,u~gfc¢

~3;;-  (jf il±JT 6#£ © i;Jp±=:  .:J`i' 6f g3±1 6,;LZ ji±J~! 6JL*1

13.±i {3 €T;;- ;i;, JjJ i Sf S;jj, ;±::i: tlfj ©. I;*fB 1±'6 t±S|,

•+{+=j'j43jT€ij,.;#''&t;;+§j©i6+.,i:;I:;£a3!Tiijcfbri€j©
±

{  `±+z,Tj`¥.i j£, I;± ;,gs± © C!j;i a;. i:j;;; I:3 r+jij © if;i;+i ffe'

€® fo,i;' ¢|s iijj'3j ifi!> -+j£ `-A±jsj © ifuaj fj i=i ce 6jjj`

lijJi3 3;=j u3 .1i?lj5 .8S ij!i213S `=jf 7ljij 33;j c; 3;2£ rj£ .:3l£;'j

S9i {£:=s' qj G @ ~>Igij frife 6g I:3g qj 6Si+15 © G,ui3'

£3fj is,S © i5jj; ijj'p' .+±g; -rfefj I;j iD:fi£ 'O.'uli ij£ 5j2;i a ©

©i¥frjc3;'£3fj+:
``Bukanhah telah datang alas manusia satu waktu dart masa, sedang

dia  ketika  itu  belum  merupakan  sesuatu yang  dapat  disebut?

Sesungguhnya  Kami telah menciptakan manusia dart setetes  mani

yang bercampur yang Kami hendak mengdyinya (dengan perintah
danlarangari),harenaituKamijadihandiamendengardanmelihat.

Sesungguhnya Kami telah menunjuhinya jalan yang lurus ; ida yang
bersyuhar dan ada pula yang kaf iir. Sesungguhnya Kami rnenyediahan

bagi orang-orang hafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-



nyala.  Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebof ihan minum
dari  gelas  (berisi minuman) yang campurannya adalah air kofur.

lyaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah
minum, yang mereka dapat mengalirhannya dengan sebaik-baiknya.
Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hart yang adeabnya
merqta  di  mana-mana.  Dan mereka memberikan makanan yang
disukainya kepada  orang miskin,  anak yatim  dan  orang yang
ditowan. Sesungguhnya Kami memberi mahanan kepadamu hanyalah

untuk mengharapkan keridhaan Allah,  kami  tidak menghendaki
balasan  dart  kamu  dan  tidak pula  (ucapan)  terima  kasih.
Sesungguhnya Kami takut akan (adzab) Tuhan hami pada suatu hart

yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam permh kesulitan. Maka
Tuhan memelihara mereha dari kesusahan hari itu, dan memberikan
kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan Dia
;emberibalasa;kepadamer;kakarenak;sabaranmereka(dengan)
surga dan (pakaian) sutera, di dalamnya mereha duduk bertelekan
di  atas  dipan,  mereka tidak merasakan  di  dalamnya  (teriknya)
matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.  Dan naungan

(pohon-pohon  surga  itu)  dekat  di  atas  mereka  dan  buahnya
dimudahhan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada

mereha bejana-bejana dari  perak dan piala-piala yang bening
laksana.kaca,(yaitu)kaca-k;:ca(yangterbuat)dar;perakyangtelah
diukur mereha dengan sebaik-baiknya.  Di dalam surga itu mereka
diberi minum segelas  (minuman) yang campurannya  adalah jahe.

prong didatangkan dari)  sebuah mata air  surga yang dinamakan
salsabil.Danmerekadikelilingiolehpelayan-pelayanmudayangtetap
muda. Apabila kamu melihat mereka kamu ahan mengira nereha,
mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana (surga),
niscaya  kamu  akan  melihat  berbagai  macam  kenikmatan  dan



kera/.aa# };crag bescrr. " (Qs. AI Insaan [76] :  1 -30)

Laki-laki Habasyah (berkulit hitam) itu berkata lagi, "Wahai

Rasulullah, apakah kedua mataku dapat melihat apa yang dilihat oleh

keduamataengkaudidalamsurga?"RasulullahSAWmenjawab,"ycr."

Seketika itu juga, laki-laki Habasyah itu menangis hingga meninggal

dunia.

Ibnu Umar berkata, "Sungguh aku melihat Rasulullah SAW

menurunkannya ke dalam liang kubumya sambil berucap, 6f  lil;  6j
r.)3i:J±=: 'og1) Sr'i; :fa   `Sesungguhnya  ini  adalah  balasan
untukmu dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan). ."

Kani pun-berkata,  "Wahai  Rasulullah,  apa maksudnya?"

Rasulullah SAW menj awab, "Dem I. Dzaf };a7qg/.z.wcrkzt dz. /a#grr#-IV);cr,

sungguh dia telah dihentihan Allah. Kemudian Dia berfirman,  `Hai

hamba-Ku, sungguh Aha akan memutihhan waf ahmu dan Aku ahan

menyiapkan untukmu surga yang mana saif a yang kamu kehendaki.

Maka  itu  adalah  sebaik-baik balasan  bagi  orang-orang yang
berama|.»616

6[6 Disebutkan oleh lbnu Katsir dalam tafsirnya (4/457), dari riwayat Ath-Thabrani.

Dia berkata tentang riwayat ini, "Riwayat ini gharib sekali."



FirmanAllah:

€jj{3#5j±+,;;`6©igr'6i:;4.T€i;]£Lj¥6±€j
-j©frfB€j:quiff7€.3Tj©ijjjf3ffr,I;.fe

©'fu.£faHi3+j,j4'ii2~6j]ff
"SesungguhnyaKamitelahmenurunkanAIQur`an

kepadamu (hal Muhammad) dengan berangsur-angsur.
Maka bersabarlah kotmu untuk (melaksanakan) ketedeban

Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan
orang yang kafir di antaTa mereka. Dan sebutlah nama

Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. Dan pada sebagian
dart malam, maka sujudLah kepada-Nya dan bertasbihlah
kepada-Nya pada bqigiar. yang panjang di malam hart:"

(Qs. AI Insaan [76] : 23-26)

Firman   Allah   SWT,    igr'  6l:jfft  £JJf  tzJ.S'  6±  6!
``Sesungguhnya Kami telah menurunkan AI Qur`an kepadamu fl¢ai

"#¢crmmndJ de#gr# bera#grwr-cr#grwr. " Bukan sesuatu yang kanu
bust-buatdanbukansesurtuyangdatangdarisisimu,jugabukansesuatu

yangkanubuatsendirisebagaimanayangdituduhkanolehorang-orang
riusyrik.

HubunganayatinidenganayatsebelumnyaadalahketikaAllah
SWT menyebutkan berbagai macam janji dan ancaman, Dia pun
menjelaskanbahwakitabinimengandungapayangdibutuhkanmanusia.
Kitabinibukansihir,bukanperdukunandenbukansyair.Kitabiniadalah
suatu kebenatan.

IbnuAbbasRAberkata,"AIQur`anditurunkansecaratexpisah:



ayatperayat.Bukanditurunkansekaligus.0lehkarenaituDiaberfirman,

a.S'."Halinitelahdijelaskandenganpanjanglebar.Segalapujihanya
bngiAIlah.

FimanAllahswT,€+;b;:+,j±`6""afabersabar/chhamw
untuk (melaksanahan) ketetapan Tuhanmu." M@ks;ndnyaL, li qadhaa` i

r¢b6J.Acr (untuk melaksanakan ketetapan Tulanmu). Adh-Dhahhak

meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Bersabarlah dalam
menghadapi gangguan orang-orang musyrik. Seperti inilah diputuskan

untukmu.'Kemudianayatinidinasakhdenganayatperapg.'*L7

Adajugayangmengatakanbahwamaksudnya:bersabarlahuntuk

melaksanakan ketaatan-ketaatan yang telah diputuskan atasmu, atau
tunggulahkeputusanAllah,sebabDiatelahmenjanjikankapadamubahwa

Dia akan menolongmu dalam menghadapi mereka.  Jangan kamu
memaksanyauntuksegeradiwujudkan,sebabjanjiitupastiteriadi.

FimanAllah SWT,I:3,1;  .+fe  €±±  fj ``Da»/.a«gr»/aA hamav

ikutiorangyangberdosa."\=3,It."aks:ndnyadeaaitsmip.(')jf.]`)C`Dan
orang)/angha¢rdz.oj.faramereha."Maksudnya,jinganpulakamu
ikutiorang-orangyangkafir.

Ma' mar meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Abu Jahal
berkata,`JikaakumelihatMuhanmadmelakukanshalatniscayaakuinjck

tengkuknya.' Maka Allah  SWT menurunkan firman-Nya,  €±± f5
r')i£.)`ll=3,r;-de`Danjanganlahkamuikutiorangyangberdosadan
orang yang hafir di antara mereka:' ."

Adajugayangmengatakanbahwaayatinitunmpadautbahbin

6]7  Pendapat adanya nasakh  ini  tidak  benar,  sebab tidak adanya pertentangan

antara dua ayat. Kami telah memaparkan masalah ini di beberapa tempat.



Rabi'ahdanWalidbinMrighirah.KedunqranginimendatangiRasulullah

SAWdanmenawarkanhartasertabersediamenikahkanbeliaudengan

perempuanmanapun,dengansyaratbeliaubersediatidakmenyebut-nysbut
kenabian lagi. Nah, pada kedua orang inilah turun firman Allah SWT,
13j#;i ii3i: -rfe dr fB .

Muqatilberkata,"Orangyangmenyatakanbersediamenikahkan

beliauadalaliUtbahbinRabi'ah.Diaberkata,`Sesungguhnyaputri-prfuku

adalahwanitaQuraiyspalingcintik.Akubersediamenikahkanmudengan

putriku tanpa mahar, akan tetapi tinggalkan perkara ini. ' Lalu,.Walid
berkata,`Jikakamumelakukanapayangkamulakukanitukarenaharta,

makaakuakanmemberimuharfahinggakanupuas,ckantetapitinggalkan

perkaraini.'MakaturunlahfimanAllahSWTini."

Adayangmengatakanbalwa3fpadakalimatl3Jjf3fll3l;lebih
k`rat dari wazf, sebab wow apabila dikatakan: /czcr fz£/fr7.' zoz.c7c777 w `czmra#

OangankanutumtizaiddanAdr),lalukamumenurutisalahsatunyamaka
kamu tidak salah. Sebab, perintahnya adalahjangan menuruti keduanya.

Namun apabila Dia berfirman,  13J#3f 113,I:  -+j3  i;£  fj   maka  3f
menunj ukkan bahwa masing-masing dari kedua orang itu pantas untuk
tidakdituruti.Seba`gaimanaapabiladikatakan:j.angankamumenyalahi

HasanataulbnuSirin,atauikutiHasanataulbnuSirin,mckamaksudnya
kedunorangitupantasuntukdiikutidanmasing-masingdarimerekapantas

untukdiikuti.DemikianyangdikatakanolehAz-Zajjaj.

AIFarra`berkata,6L8"3fdisinisanadengan¥`.Seakan-akan

dikatakan, i" Jaa ha/w"raa#."                                                      -`

Ada yang mengatakan bahwa crJ acrtsJ.in artinya cr/ mw#aaflq

618Lih.Mcr'a#z.,4/gwr`cr#(3/219).



(orangmunafik)dana/harfuwrartinyaorangkafiryangmenampakkan
kekufurannya.Maksudayat:Jangankanutuntiorangmunafikdanorang
kafiryangmenanpakkankekufurannyadarimereka.hilebihdekatdengan

pendapatAIFara`.-

FimanAllah SWT, isjofj  ff qub  flit f'STj "Da»Jebz/f/aft
namaTuhanmupada(waktu)pagidanpetang."Mcksndnya.,shalatlah
karenaT\]harmudiawaldandiakhirsiang.Diawalsiangadalchshalat
Shubuh  dan  di  akhir  siang  adalah  shalat  Zhuhur  dan Ashar.
>'if.iH6!ffi=,al)"Danpadasebagiandarimalan,mahasujudlah
feprdr-Nya."Mcksudnya,shalatMa8hribdanshalatlsya.

'>h±{l;j';3+4"Danbertasbihiahkepada-Nyapad?bagia:

}i¢#gpa#ja#gdi.maJ¢mhari.."Maksudnya,shalatsunahdimalamhari.
DemikianyangdikatakanolchlbnuHabib.

IbnuAbbasRAdanSufyanberkata,"SetiaptasbihdalanAI

Qur`anartinyashalat."Adajugayangmengatakanbahwamaksudnya
adalahdzikirmutlak,baikdalamshalatmaupundiluarshalat.

Ibnuzaiddanlainnyabehata,`SesungguhnyafimanAllchswT,
'*±{I:1'L5*`Cbanbertasbihlahkepada-Ny:pada.bag.:a.n.y:ng

pr#ja#gd!.maJamfaarl.,"dinasakhdenganshalatlinawaktli."Adajuga
yangmengatakanbahwainiadalchsurmh.Adalagiyangmengatakanballwa
inikhususbngiNabiSAW.

Penjelasanyangserupadenganinipemahjngadipapahadalan
sulAI M-il, namun perkataan Ibnu Habib bagus sekali.   .

BentckjamakaJasfa!.i/adalchaJcls*aa`iJdancr/-wsfo#/.Sama

sepertiso/aa`I.#dans#/ir#.NamunaJasfaao`I.Jadalahbentukjanaknya

janak.HalinitelahdipapackandiakhirsurahAIA'raaf6'9denganlengkap.

619 Lih. Tafsir ayat 205 dari surah AI A'raaf.



-masuk pada zAar/untuk menunjukkan makna /ab' I.z.d#
(sebagian), sebagaimana masuk atas rna/'ct/ pada firman Allah SWT,
•:S,.jic;31:jjS..NiscayaAllahahanmengampuniseba±iandosa-

dosamu.*ow

FirmanAnch:

#©aej±'g3T±r-+;Tjjaujijjfi=d.T6#£~v'fri}Lj
J*

©¢*5L¥`pef~Ljijtfeis~B-+rifb'sifj
" Sesungguhnya mereka (orang kofir) menyukai kehidupoLn

dunia dan mereka tidak memperdulikan kesu4ahan mereka,
pada hart yang.berat rihari akhirat). K;mi telah

menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh
mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-

sungguh mengganti (mereka) dengan orang-broLng yang
ser#p¢ de#gr# "crek¢."  (Qs. AI Insaan [76] : 27-28)

Firman Allah SWT, fi=LjT bjfr £'Y'|fi Lj "Sesw#ggetfe#);a
mereha (orang haf ir) menyuhai kehidupan dunia." Tri edala,h ungkapa.n

celaandankecaman.Yangdimaksudkandenganmerekaituadalahorang-

orang kafir Makkah.  -fi?ca®t  artinya  od-dw#);aa  (dunia).  6ujij
maksudnyawoyadr'"w#a(danmerekatidakmemperdulikan);\'.+:Tjj
maksudnyaba7.#aaz.cJ!.f.Az.in(dihadapanmereka),&ejj'C3£'maksndnya

)/a!irmc7#`crsz.7.raweyc7dz.7.dcr7c®adahariyangberatlagisulit).Sebagaimaha

Allah SWT berfirman,  drJiFTj  ?`jLiflT  cj  fjfi'  "Kz.omaf z./w amaJ

620 Qs. Nuu± [71]: 4.



berat quuru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi.»6Z\

Maksudayat:Merekatidakpercayadenganharikiamat.

Adayangmengatakanbahwamaksud.ti;Tjjadalahk#oJ/aft"in

(dibelakangmereka).Maksudayat:Danmerekameninggalkanakhirat
di belckang mereka. Mereka tidak beranal untuk akhirat.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini tunm pada orang-orang

Ychudi karena mereka menyembunyikan sifat Rasulullah SAW dan
kebenarankenabianbeliau.Sedangkanmaksudsukanyamerekadengan

duniaadalahmerekamengambilimbalanatausuapatasapayangmereka

sembunyikantersebut.

Adalagiyangmengatckanbchwayangdimaksudkanolehayat

iniadalchorangrorangmunafikkarenamerekamenyembunyikankekufirm

dan mencari dunia.

Nanun sebenarnya ayat ini adalah umum. 4J j;awm crts-ts¢q!.I./

adalah hari kiamat. Dinamakan tsag!.I./ (berat) karena huru-hara dan

kedahsyatamya. Ada juga yang mengatakan, karena keputusan yang
diputuskandiantarahanbapadahariitu.

mereha.:):k=uA:Lyaa::¥LT:a.#+¥f:|¥|?;:ce;aaA„mmee"„C#::
perse»cJz.a#givbzfAmereha."Maksudnya,kejadianmereka.Demikianyang
dikatakanolehlbnuAbbasRA,Mujahid,Qatadah,Muqatildenlaimya.
.4/j4Srartinyaa/flo/gacejadian).DemikianyangdikatakanolehAbu

Ubaid: dikatakan,/arasw# ryadJ.I.dr/ asri., maksudnya a/ k*a/g!. (kuda

yangmemilikiposturtubuhyangkokoh).Dikatakanjuga,asscrrch#J/¢chci

jaJJatsa7Ico`wfa#,apabilaDiamenguatkankejadiannya.

621 Qs. AIA'raaf [7]:  187.



Abu Hurairah RA, Hasan dan Rabi' berkata, "Kami kuatkan

danKamiikatpersendiannya,sebagiannyakepadasebagianlairmyadengan

urat-urat. " Muj ahid berkata tentang tafsir c}/ crsr, "Yaitu czs)/-s)/crr/.. Yakni

apabila tinja dan air semi telah keluar maka tempat keluamya menutup

kembali." Ibnu Zaid berkata, "Artinya adalah a/ gwwwch Q[ekuatan)."

Asal katanya dari cr/ iscrar, yaitu tali dari kulit untuk mengikat

sarung  pedang.  Dikatakan,  crsczrJc/  a/  gcz/abcr  afrcr#,  apabila  aku

mengvatkan  dan mengikatnya.  Dikatakan juga,  mc7cz  c7frsc7#a  czfra_           `, :i`l:,.

gcrfcrbz.fez., artinya alangkah bagusnya ikatannya. Contoh lain, kfre{dzA" bJ.
asrJ.fez., apabila mereka ingin mengatakan bahwa semuanya untukmu.

Seakan-akanmerekainginmengikatsemuanyahinggatidakdapatdibuka

dan dikurangi sedikitpun. Contoh lain, cr/ c!sz.I.r (tawanan), karena tawanan

diikatdengantali.

Ungkapanayat.inimenunjukkankaruniaatasmereka,nanun
mereka  balas  dengan  kemaksiatan.  Maksudnya,  Aku  telah

menyempumakankejadianmudanmemberikankekuatankepadanu,akan
tetapikanumalahmengingkari-Ku.

Firman Allah  SWT,  ~*.,+¥' .#f -u.i;: lfi}  lij3  "14p¢bJ.Ja
Kami  menghendaki,  Kami  sungguh-sungguh mengganti  (mereka)

dengan orang-orang yang serupa dengan mereka." tor[n A:bbas RA

berkata,"Diaberfirman,`SeandainyaKamimenghendakiriscayaKani

binasckanmerekadanKanidatangkanorangyanglebihtaatkepadaAIlch

dari mereka' ."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RAjuga: Niscaya Kami ganti

kebaikan-kebaikanmereka(mcksudnya,bentukmerekayangsangatbaik)

menjadi bentuk yang paling buruk dan paling jelek. Demikian yang

diriwayatkan oleh Adh-Dhahhak dari lbnu Abbas RA. Sedangkan yang

pertamadiriwayatkanolehAbuShalihdarilbnuAbbasRA.



FirmanAAIah:

[j©ir-i"'ji2t;-Licr£±ifij'.oiri3!
J±ij'©isitl±>6g`fit6j€'fit:-12j:of~¥j6D£-lfa'

©,1jQ,i=.F5;i
F=       r]       Ed!-

lj  -33ij j, ;_125J J:

" Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan,
maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya)
niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu

tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila
dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa
yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan
bagi orang-orang lalim disedioLkan-Nya adzab. yang pedih."

(Qs. AI Insaan [76]: 29-31)

..,iii`o}.Csesungguhnya(ayat-ayat)ini,"
C`Adalah suatu peringatan," mLcksndnya.

nasehat. §\± a$6 5} is] '.-tL i;3 "Maha barangsiapa menghendaki

(kebaikan  bagi  dirinya)  niscaya  dia  mengambil jalan  kepada
r#faa##);a."  Maksudnya, jalan yang  dapat menyanpaikan kepada
ketaatankepada-Nyadankeridhaan-Nya.Adajugayangmengatakan

bahwa maksud {gtf adalah wasi.i.Jcrfow (wasilah atau perantara). Ada

lagiyangmengatakanbahwamcksudSe+:adalaharahdanjalanmenuju
surga. Semua makna di atas adalah sana.

Firman Allah  SWT,` bD£-|±j'  [j  "D¢#  *tzmci  fl.dcrfr ma7„p#

/me#empwfo/.cr/cr#ztc{/,"maksudnyaketaatan,istiqamahdanmenempuh

jalanmenujuAllah,ffiT;~12;:®f~¥j"Kec#cr/j.bz./adz.*ebe#dafr!.j4//crfe."

Firman Allah SWT,

maksudnyasurahini,€¥i'



Allah SWT memberitahukan bahwa perkara itu kembali kepada-Nya,

bukankepadamereka.Tidckadasatukehendckmanusiapunyanglolos

atauyangterlaksanakecualiitutelahdikehendakiolehAllahSWT.

IbnuKatsirdanAbuAmrmembacawcrmacI}Jurp;ca`ww#a,yakni

denganhuruf}i¢`,622atasmaknaberitatentangmereka.Sementaralalnny.a

membacadenganhunrffa`atasmaknafimanAllahSWTkepadamereka.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini dinasalch dengan ayat

kedun.Yanglebihtepat,inibukannasakh,akantetapipenjelasanbchwa

itutidakakanteljadikecualidengankehendakAllahswT.

AI Fana`  berkata,623 "Fiman-Nya,  ffif ;-us: of ~¥j 6D:-fa:  l:i
`Dan  kamu  tidak  mampu  (menempuh jalan  itu),  kecuali  bila

dj.kefoe#dflkz. .4//orfe, '  adalah jawab  bagi  firman-Nya,   i£7  :-lf  cr;i

§)i  -*b  S\,.  `Maka  barangsiapa menghendaki  (kebaikan  bagi
dirinya)  niscaya  dia  mengambil jalan  kepada  Tuhannya.' D.la.

memberitahukanbahwaperkararfubukankembalikepadamereka.0leh
karena  itu,  Dia  berfirman,  6u:-fu: Gj   `Da#  Aamw  fJ.dcr*  mcrmpw

menempuhjalanitu;'RIl'F-{i1.o`)~ql,`KecualibiladikehendakiAllah:

untuk  kalian.  1£±£  6g 'fif  aj   `Ses#nggwfr#}7a 4//crfa  crdcr/aA  Mcrfao

Mengetahui:denganamal-amalkahan,\|S;CLagiMahaBiifaksana,'
dalanperintahdanlarangan-Nyauntukkalian."Halinitelahdijelaskandi

berbagai tempat.

Firman   Allah   SWT,   rij  i  :-lesJ  c;  J±ij;   "DJ.a
memasidcan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya."
Maksudnya, Dia memasukkamya ke dalam surga karena kasih sayang

622 gz.rcr `crA dengan huruf);a ` ini mwfcrwaf;.r sebagaimana yang termaktub dalam

Tlaqrib An-Nasyr, h. \ 8S .
623 Lih. Afcr 'a#j. j4/ gar `a/I (3/220).



kepadanya.£ediJTS"Da#bag!.ora#g-or¢#gJa#ur,"maksudnya,Dia

mengadzaborang-orangyanglalim.€ulfjTdinashabkankarenalafazh

}Jw'c!cJzcJZJ.bc/@iamengadzab)yangdisembunyikan.

Az-Zajjajberkata,"Dinashabkan€ediJTkarenasebelumnya

dina,sha.bka.n. YE\khi..  yudkhilu  man  yasyaa`u fii  rahmatihii  wa

yu' adzdzibu  azh-zhaalimiina, ya.knii  al  musyrikiina  (era.ng-orang
musyrik).Sedangkan*i;fadalahtafsirbagi¢'J./yangdisembunyikan
tersebut."

Az-Zajjajberkata,"Palingbagusadalah#ashab,sekalipunboleh

rafa'."catakan,a.thaituzaidanwa`amrana'dadtulahubarran.Ledth
bagus  adalah  #crs#crb.  Maksudnya,  wcr  b¢raJ./#   `crmrcr#  w¢  aborra'
`¢mrcr#. Sedangkan fiman-Nya dalan surah Asy-Syuuraa ayat I dan 2

serta,  i-,4j j~ £-|2£:c; 1±ij'  6;!ijTj   `D7.a  memcIS%frfrcl#  orang-
orangyangdikehendaki-Nyakedalanrahmat-Nya.Danorang-orang

);cr#g/crJ!.",62`dirafa'kankarenasetelahnyatidakdisebutkan¢'z./hingga
harus  dinashabkan secara makna.  Tidak boleh athaf kepada yang

dirmshabkansebelunnya,laludirafa'kandengansebabberadapadaposisi

mwb/ada`.Adapunfimah-Nyadisini,qli>*'iffmenunjukkanwa

)/#'edzdzz.bw.0lehkarenaitubolehnashab."

Abanbinutsmanmemhacab;!iJT3,625denganra/¢'sebagai

mwbf¢da`dankhabamyaadalahfirman-Nya,.+1'iff.

C]jq|i±yaknim#`/I.ma#mw"/.i.'a#®edibdanmenyckitkan).
HalinitelahdipaparkandalansurahAIBaqarch626dsnlainnya.

624 Qs. Asy-Syuuraa [42] : 8.

625gf.ra`aAAbaninitidakmwfcrwafz.r.gz.ra`czAinidisebutkanolehAz-Zanakhsyari

dalam4/Keys)/a/(4/172),IbnuAthiyahdalam4"wfocrrrarA/Wc!jie(16/195),dan
ALbu Ha,:yyzm dalan AI Bahr AI Muhith (8/402).

626 Lih. Tafsir surah AI Baqarah ayat 10.



SURAH
AL MURSALAAT



Menurut pendapat Hasan, Ikrimah, Atha` dan Jabir, surah ini

adalchsurahmakkiyah(diturunkandiMakkch).SementaralbnuAbbds

RAdanQatadahjugamengatakandemikian,kecualisatuayat,yaitufirman

Allah SWT, 6j;f3!|  i  ij=$37 ;£  je;  I;jj "Don apobJ./a dz.hafczA¢»
kepada mereka:  `Ruku`lah', niscaya mereha tidak mau ruku` ." (Qs.

AI Mursalaat [77] : 1 ). Ayat ini adalah ayat Madaniyah (di tunmkan di

Madinah).

Ibnu Mas'ud RA berkata,  "Turun  6¢ gj+i;jTj  kepada
RasulullahsAWpadamalamjin.Ketikaitu,kanibeljalanbersamabeliau.

SaatkamisampaidisebualiguadiMina,surahinipuntrun.Ketikakani
menerima surah ini  dari  beliau dan  saat itu mulut beliau sedang
membacakannya, tiba-tiba ada seekor ular. Kami pun segera melompat

untckmembunuhulartersebut.Akantetapiularituberhasilmeloloskan

diri. Maka Rasulullah SAW bersabda,

+¥ i+3 ,Ci ti€J£ ¥;
`Semoga kalian dipelihara dari kejahatannya sebagaimana

aha dipelihara dart kej ahatan ha|ian' :.6Z]

627  HR. AI  Bukhari  dalam  pembahasan tentang tafsir,  (3/211).  Muslim  dalam

pembahasan tentang salam, bab: Membunuh Ular dan Lainnya (4/1755), dan lainnya.



Diriwayatkan dari Kuraib Maula Ibnu Abbas RA, dia berkata,
"Akumembacasural6#ri34TB,tiba-tibaakumendengarummul

Fadhl,  istri Abbas  RA menangis  sambil  berkata,  `Demi Allah,  hai

anakku,sungguhbacaanmu'dengansurchinimengingatkankuckansurch
terakhir yang aku dengar Rasulullah SAW membacanya dalam shalat
Maghrib' ." Wrcr//aczAw cz'/czm. Jumlah ay`at dalam s'urah ini adalah lima

puluhayat.



rfJTtl1£TST.f+;

Firmamrm:

8©6#rfrd.Tj

©i3i33f6i;©If;g+£eifj`C©6jrf*"c©
:~L;£jTis#©|*i;±i7is,¢©gi}`auifj:ifj

©±iJ+JT,;#©iJ+'3€7,;#©i+it=

i3!T[di6.jf~[j©giv.T43],©ife{#fr1¢£¥
©6¥.givL+3r±#ife©giv.i

C`Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa
kebaikan, dan (malaikat-malaikat) yang terbang deng_an
kencangnya, dan (malaikat-malaikat) yang Teny,eba.rF:n
(rahmat-ruhannya) dengan seluas-luasnya, d_an_ (Talaikat-
malalkat) yang membedakan (antara yang hak clap y.?ng
batil)  deirgan sejelas-jelasnya, dan (malalkat-malaiFat)

yangmenyampalkpnwahyu,untukm?no.Iakoilasan-alasa.n
atau memberi peringatan, sesungguhriya oipa yang

dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. M_a_fa _apab.ila
binting:bintang telah dthapuskan, dan ap_apilp__langit t.elah• dibeiah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurFan

menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah_ ditctap_kay
waktu (mereka). (Niscaya dikatakan kepada mereka:)

` Sampai hart apckah ditanggwhkan (menga_dzab o_rapg:

oraing kaf ir itu)? .' Sampai hart keputysTn. Dan tah_ukah`
kamu ;paiah hart keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah



pada hart itu bagi orang-orang yang mendustakan."
(Qs. Al 'Mursa]aat [77]:  1-15)

Fiman Allah SWT, 6\j   rip.TB "DemJ. rna/a7.ha/-mcz/oz.haf

);cr»g d7.zf/«s a/#rz/A membai4;a kebczz.Acm. " Junhur ahli tafsir menyatakan
bahwa cJi;ill artinya ar-rz.);aa4 (angin). Masruq meriwayatkan dari
Abdullah, dia berkata, "Mcksudnya adalch malaikat-malaikat yang diutus

denganmembawakebaikan,berupaperintahAllchSWTdanlarangannya,

berita dan wahyu." Ini juga merupckan pendapat Abu Hurairah RA,
Muqatil,AbuShalihdanAIKalbi.

Adajuga yang mengatakan bahwa cri;{j-i adalah para nabi

yang diutus dengan membawa kalimat /cra z-/aafoa r.//cr//craft (tidak ada
tchanmelainkanAllah).DemikianyangdikatakanolehlbnuAbbasRA.

Abu Shalih dan AI Kalbi berkata, "Sesungguhnya ul£;{jT
adalahpararasulyangdirfusdenganmukjizat-mukjizatyangdapatmereka

kenal.„

Diriwayatkan dari  Ibnu Abbas  RA dan Ibnu Mas'ud RA:
sesungguhnyacj£;jTadalahar-rz.)/oa&(angin).SebagaimanaAllah
SWTberfiiman,afpr\i=:j`13C`DqnKamitelgfrTeniuphanangin."628

AllahSWTjugaberfirman,a±'97:L±'-,tl`fjij"Da#Dr.a/o*);o#g
meniupkan angin:.6Z9

Makna6feadalahsebagiarmyamengikutisebagianlainnya,
seperti bulu tengkuk kuda. Orang Arab mengatckan, cr#-jqacrs# I./cra

/«/acr#J-» `wr/«» w¢adz.cJ"», apabila manusia menuju kepada fulan maka

628 Qs. AI Hijr [ 15] : 22.

629 Qs. A| A'raaf [7] : 57.



mereka menjadi banyak.  6¢  nashab sebagai  ha/ dari  gji3ij.TB.
Maksudnya,dananginyangditiupkanberurutan.Bolehjuga6¢adalah
mcrsAdar. Artinya, fr.bcrcr'a#. Boleh juga nashab karena perkiraan ada

huruf /.arr.  Seakan-akan dikatakan, wa/ mc"scr/acrfJ. bJ./  `#r/  Yang

dimaksudkan adalali malaikat-malaikat atau para malaikat dan para
rasul.

Ada juga yang mengatakan bahwa bisa juga yang dimaksud

dengan gj+;;jib itu adalah crs-safaab (awan), karena padanya ada
kenikmatandansiksaan.Mengetahuidenganapadiadiutusdankepada
siapadiadiutus.

Ada lagi yang mengatckan bahwa maksud i;rdi3ij.TB adalah

ancaman-ancaman dan nasehat-nasehat. Berdasarkan pentakwilan ini,
arti6¢adalahm#/afaabJ.'aa/(berurutan)sepertibulutengkukkuda.
DemikianyangdikatakanolehlbnuMas'udRA.

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud gji*.TB adalah

/.crcrrl.ycraf(mengalir).DemikianyangdikatakanolehHasan.Mcksudnya
adalah di dalam hati. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud

gj4giv.TBadalchma'rmw/aaf¢/`wgww/(sudahdiketahuidalamakal).
Firman Allah SWT,  i£±  g.£ri*'6 "Da# );any ferbang

dengc"feJ7ca#gnya."Maksudnyaadalahangin.Tidakadaperbedaan

pendapattentanghalini.DemikianyangdihatakanolehAIMahda.wi.
Diriwayatkan dari lbnu Mas'ud RA, bahwa maksudnya adalah angin

yang bertiup kencang yang mendatangkan daun-darn dan sisa-sisa
tanaman. SebagainanaAllah SWT berfiman, lz£6  ig;  j# "Zd/w
Dia meniupkan atas hamu angin taupan.'no3°

63o Qs. AI Israa`  [17]: 69.



Adajugayangmengatakanbahwarfu"6adalahmalaikat-
malaikatyangbertugasmengaturangindanmeniupkannya.Adalagiyang

mengatakan bahwa  rfu'`6  adalah malaikat-malaikat yang
membinasakan ruh orang kafir. Dikatakan,  `asfocr/tz bj. af}J-s};cr `i. artinya

abaadahuwaahlahah;(merhoinasaharinya).Naaqah`ashurfart:±nya
untaitularidenganpenunggangnya.Untaituberlarisecepatangin.`4£fecgiv

cr/4ardzib!./gawm,artinyaperangitumembinasakankaumtersebut.Ada

lagiyang.mengatakanbahwakemungkinanmakrmyaadalahtanda-tanda
kebinasaansepertigempadangerhana.

Fiman Allah SWT, |2'   pj`pe±|Tj "Dcr# }Jang menye6arke#

/rofomaf r#focr##)/cr/ de7.gr# se/rias-Jwas#);a. " Maksudnya, malaikat-
malaikatyangdifugaskanuntukmengaturawandanmenyebarkannya.

IbnuMas'udRAdanMujahidberkata,"Maksudnyaadalahangin

yangdikirimAllahSWTsebelumdatangrahmat-Nya.Maksudnya,awan
yangdisebarsebelumturmhujan."Inidiriwayatkandari.AbuShalih.

DiriwayatkandariAbuShalihjuga,bahwamcksudnyaadalah
hujan,karenahujandapatmenumbuhkantumbuh-tumbuhan.Jadiyang
dindsuddengan¢#-#atyradalaha/I.gAtzcr`(men8hidupkan).,Dikatakan,
nasyarallaahu  al  maita wa  ansyarahu,  aiwinya. akyaahu  (AIla,h
menghidupkanorangmati).

As-Suddi meriwayatkan dari Abu Shalih, bahwa maksudnya
adalahmalaikat-malaikatyangmenyebarkankitab-kitabAllah`4zzaw
Jalla.

Adh-DhahhakmeriwayatkandarilbnuAbbaSRA,diaberkata,
"Maksudnya adalah buku-buku dan anal-anal  anak Adam yang

dibentangkan."DisisilainAdh-Dhahhakberpendapat,maksudnyaadalch

lembaran-1embaranyangdibentangkankepadaAllahyangberisiamal-

anal hamba.



Rabi'  berkata,  "Maksudnya adalah kebangkitan pada hari

kiamat, di nana rub-mh dibangkitkan." Dia juga berkata, "p:}}!±JTB
dengan wcrci, karena awal gasa" (sumpah) baru."

Firman Allah SWT, 6j riJifj--6 "Dan /m¢/czz.far-mo/oz.ha//

yangmembedakan(autarayangha;danyangbatil)dengansejelas-
/.e/as»y8."Maksudnya,ndaikat-malaikatyangtuinuntukmembedakan
antarayangbenardanyangbatil.Demikianyangdikatakanolehlbnu
AbbasRA,Mujahid,Adh-DhahhakdanAbushalih.

Adh-DhchhckmeriwayatkandarilbnuAbbaSRA,diaberkata,
"Apa yang dipisahkan oleh malaikat, berupa makanan, rezeki dan

ajal."

Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid,  dia berkata,
"gli+}'6artryaanginyangmemisahkanantaraawandanmelerainya."

Diri;ayatkandarisa'id,dariQatathdiaberkatfty"6jofJifr-'6atinya
¢/rfua«#(AIQur`an).DidalamnyaAIlchmemisahkanantar'ayangbenar
danyangbatil,yangharandanyanghalal."InijugadikatckanolehHasan
dan Ibnu Kaisan.

Adajugayangmengatakanbahwamaksudnyaadalahpararasul

yangmemisahkanantaraapayangdiperintahkanAllchdanyangdilarang-
Nya.Maksudnya,merekamenjelaskansemuaitu.

Adalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalahawan-awan

yangmembawaairhujan.Diserupakandengana»-rmqgczfoa//crarz.a,yakni
unta hamil yang pergi ke tanch lapang ketika melahirkan. IVwwgw#

/owaarz.gdanrfurrag.Mungkinawanyangmenyendiriitudiserupakan
denganuntaini.

FirmanAllahswT,lf;ri.`6"Da#ya#gme#}JamprJ.ha#
w¢ky#." Maksudnya adalah malaikat-malaikat.  Ini sudah menjadi



kesepakatan ulama. Artinya, menyampaikan kitab-kitab Allah `4zzcz wc7

I/cr//a kepada para nabi -salam sejahtera untuk mereka-. Demikian

yangdikatakanolehAIMahdawi.

AdajugayangmengatakanbahwamaksudnyaadalahJibrilAS.

Disebut dengan bentuk j amak, karena dia turun membawa kitab-kitab
itu

Adalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalahpararasul

yangmenyampaikanapayangditunmkanAllahkepadaumat-umatmereka.
DemikianyangdikatakanolehQuthrub.

mnuAbbasRAmembaca/cr/mzf/aggay¢crf,yaknidenganhun]f

gcr/berfqs);d7.d dan berharakat/¢fAczA.63 I Ini sana seperti firman Allah
SWT>  S\'..:f ulf il if itB C.Dan sesungguhnya hamu  benar-benar
diberi AI Qur`an."632

Firman Allah SWT,  |ji£ 3f  |3j;  "U#/w4 me#o/a* aJasaJI-
a/clfcr# ofcrw memberJ.per!.ngcrfo#. " Maksudnya, menyampaikan wahyu

sebagai alasan dari Allah atau peringatan kepada makhluk-Nya clan
adzab-Nya.DemikianyangdikatakanolehAIFarra`.

Diriwayatkan dari Abu Shalih, dia berkata, "Mcksudnya adalah

pararasulyangmemberikanalasandanmemberiperingatan."

Sa'idmeriwayatkandariQatadahtentangfirman-Nya,i3i±,dia

berkata, "Sebagai alasan bagi Allah kepada makhluk-Nya karena Dia

menurunkan adzab-Nya dan peringatan bagi orang-orang yang beriman
agarmerekamengambilpelajarandengannya."

631  gi.rcr `aA Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam i4/ Bo*r i4/

"wA[.f4 (8/404), dan Ibnu Athiyah dalam 4 / "#fecrrrcrr A / Wc!/.;.z ( 16/ 197) .
632Qs. An-Naml [27]: 6.



Adh-DhahhckmeriwayatkandarilbnuAbbasRAtentangfiman-

Nya,i3i;,maksudnya:apayangAllalberikanuntukkesalchankekasih-
kekasih-Nya,yaitutaubat.`3ds3f"J4f¢wperJ.#grto#,"yangdengannya

Diamemperingatkanmusuh-musuh-Nya.

AbuAquHanzah,AIRIsa`idanHafshmembaca|3i3;i,yakni
denganhutdz¢/berharakatsukun.Tujuhahliqzto`aAmembacadengan
sukunhuldr/i3i;,selainapayangdiriwayatkanolehAIJu'fidanAI
A'sya,dariAbuBakar,dariAshim,bahwadiamendfl¢mm¢fakanhuruf
dr/.633hijugadiriwayatkandarilbnuAbbasRA,Hasandanlainnya.

Ibrahim At-Talmi dan Qatadah membaca |3ri j  |3i;, yakni

denganwaw`crffaa/.634Kedunnyadinashabkankarenasebagai/¢'r7/a¢w,

yakniuntukmemberialasandanmemberiperingatan.Adajugayang
mengatakan,sebagaima/'#/bi.ri.Adalagiyangmengatakan,sebagai
bade/darilj?.Maksudnya,lJii3i'3i;g2ch.`C.

Abu Ali berkata, "Boleh jadi a/  `wdzr dan cr#-#wdzr sebagai

jamak  `aadzz.r  dan  #aadzj.r.  Sama  seperti  firman Allah  SWT,

gill),'iffil a .)£* l'iJi  `Ini  (Muhamma_d)  adalaf seorang pem.b:ri,_
ieri;gatan  di  antara pemberi-pemberi  peringatan yang telah
ferdar#w/w.'635Dengandemikian,dinashabkansebagaihaJdari¢/i./qa¢`

®enyampaian). Maksudnya, mereka menyanpaikan wahyu dalan
'keadaansebagaialasandanperingatan.Atausebagai"a/'wJbagi.lf3.

Maksudnya,  gri;j`6 , maksudnya f#dzo**!.r (in;mperingatkan)

3ii3f,3i;."

6"gI.ra`aftinidisebutkanolehlbnuAthiyahdalam.4/„wAarr4r4/Wrajl.z(16/

197),danAbuHayyandalamj4/BaferAJ„#4i.ffo(8/405).
634g;.ra`a4inidisebutkanolehlbnuAthiyahdalam4/Mwftarrc[r14/Wrajzz(16/

197),danAbuHayyandalamj4/Bafar4JMwfai.f*(8/405).
63S Qs. An-Najm [53]: 56.



AI Mubarrad berkata, "Keduanya dengan /cltsqr.I./ adalahjamak,

sedangkan bentuk tunggalnya adalah `adez-i.r dan riackz.z.r.

FimanAllahSWT,8`]'6Dif;lfj"Ses##ggz/haryaczpayng
dijakyihan kepadamu itu pasti terjadi." \ri a;dalah 3a\wa,ban s:um[pa,h

terdahulu. Maksudnya: Apa yang dij anj ikan kepada kalian dari perkara
kiamatitupastiteljadipadakalian.

Kemudian Allah SWT menjelaskan waktu terjadinya.  Dia

berE\Iman, ==±  '()=±ri   l<>,S CCMaha apabila bintang-bintang telah

d7.Acrp2fsAcr». " Maksudnya, cahayanya sudah hilang seperti terhapusnya

tulisan  dalam  buku.  Dikatakan,  fAamasq  as);-s);a7-`zf,  J.dzco  darczscJ

(apabila sesuatu itu telah hilang). Zl*wmJ.sa/afowwa rna/*mwwsw#. j4r-
Riib thatmusu  a|  aatsaar  (a.ngLn mengba.pus jeiak),  maka. ar-riib

thaamisatun. AI Astar thaamisan, be;:rm:a]ouai mathmuusun.
\

FirmanAllahswT,`=+i:-l:£Jtl;j3``Da#apchz./a/a#giv/e/aft
dj.beJcrfo. " Maksudnya,jif[.4af wa ry#ggaf (dibuka dan dibelah) . Contoh

lainfimanAllahSWT,€.j3firi<;:~|;.£jTg=3ij"D«»dz.b«ha/afoha77grt,
maka terdapatlah beberapa pintu."636

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,
``Fzfrz/.af/ztA/Aapo;i.(dibelahuntukdilipat)."

Firman Allah SWT, |ij' 3\{£J Iijj `'`Da# apabz-/a gz/n«»g-

gunung  telah  dihancurkan  menjadi  debu."  Ma,ksndnya., lenyap
seluruhnya dengan cepat. Dikatakan, #asa/fa/ as);-£);al. `a wa cr#scr##¢w :

apabilaakumenganbilsesuatuseluruhnyadengancepat.

IbnuAbbasdanAIKalbiberkata,``S2"w7.}Jat.df./a7itREz.(diratakan

dengan tanah)." Orang Arab mengatakan,/arcrJa/# 7!asaf#/, apabila kuda

636 Qs. An-Naba`` [78]:  19.



itusukamengebelakangkantalikekangdengankeduakakidepannya.

Ivasa/8Ja#-#crcrgczf"cz/-fa/aa`a,apabilauntamemakanrumput.

AI Mubarrad berkata, "IV"iJz/z7/ artinya dicabut dari tempatnya.

Seoranglaki-lckiberkatakepadalaki-lckilainsaatdiamencabutkedua
kakinyadaritanah,`14usa//airi7./achw'."

Adajugayangmengatakanbahwacm-Was/artinyamemisahkan

bagian-bagianhinggadapatditerbangkanangin.Contohlain,#as/#ffo
f„a' cram, artinya makanan (gandum) digerak-gerakkan hingga angin

menghilangkanjeramiyangadapadanya.

FirmanAllah SWT, £;3i :}+jjt  I;# "Da# apab!./a raswJ-raswJ

/eJafad[tefcrpha#wafr#/mereha/."Dikunpulkanpadawcktunyadihari

kiamat. 4/  Wcrgf artinya tempo yang padanya tiba nasa  sesuatu.

Maknanya:  Dijadikan pada hari kiamat waktu dan tempo  untuk

penyelesaianperkaradanpenyampaiankeputusandiantaramerekadan
unat mereka. Sebagaimana Allah SWT berflman, j+JT '&t €i¥ i33'
C`(Ingatlah),haridiwaktuAllahmengumpulkanpararasul.""

Ada juga yang  mengatakan bahwa  ini  terjadi  di  dunia.

Maksudnya, para rasul dikumpulkan untuk waktu yang digambarkan

padanya penurunan adzab kepada orang-orang yang mendustakan
mereka.Artinya,orang-orangkafuitudibiarkansementara.Kepastian

adzabmereka.adalchpadaharikian.atnanti.

Pendapatyangpertamalebihbaik,karenapembatasanwalctu

itumaknanyas6suatuyangakanteriadipadaharikianat.

AbuAliberkata,"Maksudnya,dijadikanpadaharikiamatdan
haripenetapankeputusanwcktutertentu."Adalagiyangmengatakan

637 Qs. A| Maa`idah [5]:  109.



bahwaLEj;iartinyadijanjikandanditetapkantemponya.Adalagiyang

mengatckanbahwamaknafj3fadalchdiutuspadawaktu-whtuyang
sudahditetapkanberdasarkanilmudankehendakAllahSWT.

HutHamzahpadarffadalchbado/dari"«.Demikianyang
dikatakan oleh AI Farra` dan Az-Zajjaj. AI Farra` berkata,638 "Setiap

wa"yangdidhammaAkandandhammczhayaitulazimQanis)bolehdiganti

denganhamzah.Dikatakan,she/Jclcrcr/gcrwmwz.4dcrcr#acr,awalnyaadalah

wibdaanaa. DIka;takaLn juga,,  haadzihi wlyuuhun  bassaan,  a,sa.hoya

zf«/.2ffazf#. Ini karena dAammch wazf berat diucapkan. Akan tetapi tidak

bolehdigantipadafiman-Nya, Jail  .15±  43 `Danjanganlah
hamu melupahan keutamaan di antara hamu,.639 seha;h dhammahnya.

tidak lazin."

AbuAmru,Hunaid,Hasan,Nashr,AshindanMujahidmembaca
wwggz.faf,yaknidenganhurufwwdanfcisj;d!.dpadahurufga/,64°seperti

asalnya.AbuAmruberkata,`Dibacaijimenurutorangyangmengatakan
boleh w/.#wfa dibaca w/.##fa."

SementaraAbuJa'far,SyaibahdanAIA'rajmembacawwgrtcrf,

ycknidenganhurufw2fdantanpafarydz.cJhurufga/64tpola/.'z./c7fdari
a/ wcrgf. Contoh lain firman Allah SWT, Lgj*   t=g. "Kewa/.i.ba#)/a#g
ditentukan w aktunya`"642

Diriwayat]candariHasanjuga:wzf"gztc7f,yaknidenganduahun]f

638 Lth. Ma 'ani AI Qur `an (3/222).
639 Qs. A| Baqarah [2] : 237.

640 g!.rcr `aA ini m#fc";¢fi.r sebagaimana yang termaktub dalam 4/ /g#a ` (2/801)

dan ragri.b i4H-Ivas)/r, h. 185 .
64t  gj.ra `crA ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam ,4/ „#Aarrar i4/ Wcr/.J.z (16/

197).
642 Qs. An-Nisaa`  [4]:  103.



wa#.643 Polagivgi' 7./¢f dari a/ wcrgf juga, seperti  `##fez.dcr/.  Seandainya

padaduagz.rcr`chiniwcmdigantimenjadicr/r/makaboleh-bolehsaja.

Ychya,Ayyub,KhalidbinllyasdenSalanmembacactgztczf,yakni

denganhurufhanzahdantanpaftrydz.d.644Sebab,katainitertulisdiqalan

mushhafdengana/7/

Firman Allah SWT,  £jgi ,i  ¢ty  "Samp¢z. rfearr. apafofo

dito#ggrfoham."£jfiartinyawk#kftl.r¢f(ditunda).Inisebagaibentuk

pengagunganterhadaphariitu.Artinya,iniadalahpertanyaansebagai
bentuk pengagungan.  Fiman Allah SWT selanjutnya,  ¢afj.7  43?,
C`Sampai hari keputusan," air+an8gim£;an.

Sa'id meriwayatkan dari Qatadch, dia berkata, "Pada hari itu

diputuskanantaramanusiadengansebabanal-amalmereka,kesurga
ataukeneraka."Dalamsebualihaditsdisebutkan:4pabJ.Jamcr7¢as!.flfe/aft

dikunpulkan pada hari kiamat, mereka berdiri selama empat puluh
tahan. Di atas kepala mereka matahari. Mata mereka mengarah ke
langit. Menunggu keputusan.

FimanAm SWT, ¢ajjJ  f3±'  a  jJjj.jf -ej "D" fafr%fafr
kamu  apakah  hart  keputusan  itu?"  Per\ga.gunga:n mengir±ng±

pengagungan. Maksudnya,  adakch yang memberitchukan apa hari
keputusan itu? Firman Allah SWT selanjutnya, ;3;3!'  'J3i   ie.;<±ii
C`Keceiahaan yang besarlch pada hart itu bagi orang-orang yang

me#d"sf¢fa#." Maksudnya, adzab dan kehinaan bagi orang yang
mendustakanAllch,pararasul-Nya,kitab-kitab-Nyadrnharikeputusan.

6" gj.ra `a* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam ,4/ "wA4rrar i4/ rya/.fa (16/
197).

644 gz.ra `aA ini disebutkan oleh lbnu Athiyah dalam 4/ MzfAarrar i4/ pro/.i.z (16/

197).
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Ini  adalah ancaman.  Dalam  surah ini,  ancaman bagi  orang yang

mendustakaninidiulangbeberapakali,karenaitulahbagian-Nyadiantara

mereka sesuai dengan pendustaan mereka. Artinya, setiap orang yang

mendustakan  dengan  sesuatu mendapatkan  adzab  selain  adzab

pendustaarmya dengan  sesuatu yang  lain.  Bisa jadi  sesuatu yang
didustakamyalebihbesaradzabnyadaripendustaamyadengansesuatu

yanglain,karenalebihburukdanlebihbesarpelanggararmyaterhadap

perintahAllah.Rin8kasnya,Allahmembarikecelakaansesuaiatausetinpal
denganpendustaanmereka.InilahjugamaknafirpanAllap,66?',Tji
Ccsebagaipembalasanyangsetimpa|."645

DiriwayatkandariNu'manbinBasyir,diaberkata,``~t5adalch

nana sebuah lembch di dalam neraka Jahanam. Di dalamnya terdapat
beragamadzab."InijugadikatakanolehlbnuAbbasRAdanlainnya.
Diriwayatkan  dari  Rasulullah  SAW,  bahwa  beliau  bersabda,
C. Diperlihatkan kepadaku neraha Jahanam. Ma:ka aha tidak melihat

di dalamnya lembah yang lebih besar dart Wail."6"

DiriwayatkanbahwaWalladalchtempatberkumpuinyananah

penghuninercka.Sesuatuyangmengalirpastimengalirkebawah.Para
hambadidulajugatelchmengetahuibchwatempatyangpalingburukdi
duniaadalahtempatberkumpulnyaairkotor,tinja,airbekasmencuci

bangkaidanaircomberan.
•   Disebutkah bahwa Wail adalah tempat berkumpulnya nanah

orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, agar orang-orang yang
berakalmengetahuibahwatidckadayanglebihkotordarinya,tidck,ada

645 Qs. An-Naba`  [78]: 26.

646 Ibnu Katsir berkata dalam tafsimya (4/459), "Hadits: Wcri./ ado/aA Hcrma seb#aA

lembah di dalam neraka Jahanam, tidak shahih."



yanglebihbaudarinya,tidakadayanglebihburukdarinyadantidakad

yanglebihhitandarinya.

KemudianRasulullahSAwjugamenyebutkanadzabyangad

didalamnyadanmenyatakanbchwaWalladalchlembahterbesardinerak

Jahanan.`OlehkaremituAIlahmenyebutkannyasebagalancanandidal

surahini.

FirmanAnah:

ife`di,,if©±.L>'q7#*©*„Ofy-Ttry4~
©iegiv{,+3ife©beF.`t

"Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang
dahulu? Lalu Kami iringkan (adzab Kand terhadap)

mereka dengan (mengadzab) orang-orang yang datajng
kemudian. I)emikianlah Kant berbuat terhadap oral.g-
orang yang berdosa. Kecelakcan besarlah padp hart itu

bagi orang-orang yang mendustakan."
(Qs. AI Mursalaat [77]: 16-19)

Firman Allah SWT,  *„qif q!S +1 "Bwfa#haft fa"I. fe
membinasakan   orang-orang   yang   dahulu?."   ALIleLh   SW

memberitahukantentangkebinasaanorang-orangkafirdariumat-urn
terdahuludariAdamASsampaiMuhanmadSAW.

FimanAllahswT,<+.L±~qiiti¥`i"£4J%Kamj.I.H.ng

(adzab  Kami  terhadap)  mereka dengan  (mengadzab)  orang-ora
);ang dcrfcrng femwd!.cr#. " Maksudnya, Kami gabungkan orang-or

yangdatangkemudiandenganorang-orangyangdahulu.



Firman Allah  SWT,  iejil.`!  :J=:i'  di~`if  "Demi.frl.a#/aft
Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa." Maksudrrya. a:pa.

yangtelahKamilakukanterhadaporang-orangyangdahulu,sepertiitu

juga yang akan Kami lakukan terhadap orang-orang musyrik Quraisy,
bisajadidenganpedangdanbisajadijugadengankebinasaan.

Ahligzto`chununnyamembacai#`F,yangdenganr¢/¢'
karena berada di awal kalimat. Sementara AI A'raj membaca #"/bi.'fu¢m,

dengan jazm6"  sebagai  `af#¢/ kepada  *„qif ¢+}S.  Sebagaimana
dikatakan,  a/am  fazzfr#z.I.  fs%mma  ctfrz.mAc7.  Maksud  ayat;  Dia

membinasakansuntukaumsetelahkauinyanglainsesuaiperbedaanwaktu

para rasul. Kemudian Dia memulai firman-Nya dengan firman-Nya,'cpsffl+   J±S   113,`i€ "Denlkianlah Kant berbuat terhadap orang-

orcz#g}ia»gbentJasa."Yapgdinaksudkanadalahorangyangdibinasakan

selanjutnya.

Bolehjugaharakatsaffa.»itusebagaifofafr//(agarmudahdalan

pengucapan)darikata;;;¥,karenaberurutannyaharakatpadakataini.
Diriwayatkanbahwaharckatsukunadayanguntuk}crth//.

Dalanqi.ra`chlbnuMas'ud:tswmmcrSa##/bl.'#faclm648danhunf

*a/ pada  jJJ,.jf  berada pada posisi  nashab.  Maksudnya:  seperti
kebinasaan itu Kami akan melckukannya terhadap setiap orang yang
musyrik.

Kemudianadajugayangmengatakanbahwamaknanyaadalah
membesar-besarkankebinasaanrierekadiduniasebagaipelajaranAda

647 gz.ra `ch ini tidak in"/¢.4ia/I.r. gzto `ch ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam

AI Bahr AI Muhith (8140S).
648 gf.ra `aA ini tidak m«fai.iaff.r. gf.ra `aA ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam

AI Bahr AI Muhith (8140S).
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lagi yang mengatakan bahwa itu adalah pemberitahuan tentang adzab

mereka di akhirat.

FirmanAnah:

i,!© 3ijj,'ri±©pe::,~£u;fe.]`f
*3!T'J3.j©6uJ,JEij'T*b'3iij©€#?i3

©iegiv!
``Bukankah Kand menciptakan kamu dart air yang hina?

Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh
(rahim), sampal waktu yang ditentukan, lalu Kand tentukan
(bentuknya) , maka Kami-lah sebaik-balk yang menentukan.
Kecelakaan yang besarlah pada hart itu bagi orang-orang

jJ¢#g J„c#d#sfaka#." (Qs. AI Mursalaat [77] : 20-24)

FirmanAllahSWT,g#:,~fo3££i±11"B#frcr#fafrKa
me#cj.pf¢kcI# fam% darj. clj.r}Jang far.#cI?" Maksudnya, lemah lagi hi

yaituairmani.Halinitelahdijelaskansebelumnya.Ayatinimerupaka]
dasarbagiorangyangmengatakanbchwakejadianjaninituberasalhany

dariairmanilcki-laki.Halinipuntelahdibahassebelumnya.

Firman Allah SWT,  j#2lj  i  'ri:±S  "Kem%d!.a# Ham
letakkah`dia dalam tempat yang kokoh:`" M:a;ksndnya., di terr[pat yam

terlindung,yaiturahim.FirmanAllahswTselanjutnya,?J2f?is
"ScrmpcH' wcrkfw );cr#g dJ.fe#fwkcr#. " Muj ahid berkata,  "Sampai Ka

membentuknya`:"Adajugayangmengatakanbahwamaksudnyasam]

waktu dilahirkan.



Firman Allah SWT, b'3]jj "£a/# Ka"!. fe#fwfrcr#." Nafi' dan

AI Kisa` i membaca/a qcrddrr#¢a, yakni dengan fas}Jd!.d pada huruf

dcr/ ,649 sementara lainnya membacanya tanpa fas);dJ.d. Keduanya ada

dalam bahasa. Deriikian yang dikatakan oleh AI Kisa`i, AI Farra`65°

dan AI Qutabi. AI Qutabi berkata, "gcrdrr#aa bermakna gaddrrmaa.
Sebagaimana dikatakan, gcrcJarfw fac]cJzcra ivo gaddrrfwft". Contoh lain,

sabda Rasulullah SAW tentang hilal, "Jckcra gfo„mma `a/aj.fun/ogd"r##

/chai.6j`(Apabila tidak jelas atas kalian maka hitunglah) Maksudnya,

qeddf."/ch«cz/masz.jrwa/mczrmczzz-/Qitunglah,untukmengetapuinya,
perialanandantempat-tempatbulan).

Muhammad bin Jahm berkata,  dari AI Farra`  tentang /a

geddar»czo,"Disebutkanrnydf-chyadariAliRAdanjugatanpafcnydia.
AIFarra`jugaberkata,`Adakemungkinanmaknakatayangberfflrydid
dantanpafap;didadalahsama.KacnaorangArabmengatakan,gndara
•`alaihi    al    mauta   wa    qaddara.    AIlah   SWT   berfi\rrrLain,

&3;ffil:±Sj; ¢)`fi :;i ..Kami  telah menentuhan kematian di  antara
hamu."652 Dtoaca. der\8an tasydid dan ta;"pa. tasydid. Qadara  `alaihi

rj.zga*" wa qaddara.' AI  Farra` juga berkata,  `Orang-orang yang
membacanya tanpa /z7S}idid berdalih.  Mereka berkata,  ` Seandainya

be[tasydid,te"fua\£andibalc;a\fani'malmuqaddiruun'."

6" gf'ra `ch dengan tasydid adalah maffa.47aff.r sebagaimana yang termaktth dalam

A| |qna` (2180l), dan Tzaqrib An-Naayr, h.18S.                                                      ,,^L`\`* `
650 Lib. Ma 'aH|. ,4/ guv `a#, karya AI Farra` (3/223).
651  HR. AI  Bukhari  dalam  pembahasan tentang puasa,  bab:  Sabda Rasulullah

SA:W,  "Apabila kalian melihat  hilal maka berpuasalah kalian" . M:ushi:im daham
pembahasan tentang puasa,  bab:  Wajib  Puasa Ranadhan karena Melihat Hilal.
Malik dalam pembahasan tentang puasa, bab : Riwayat tentang Melihat Hilal untuk
Puasa dan Berbuka ( I Syawal) pada Bulan Ramadhan. Juga para imam lairmya: Abu
Daud, An-Nasa` i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad dalam A/ Afc{s#ad (2/5).

652 Qs. Ai winqi'ah [56]: 60.



AI Farra` berkata,653 "Orang Arab mengumpulkan antara dun

bahasa. Allah SWT berfiman, l±jj  -+j{Jf  ri:¢ffl  j±:i "Kore»o zt~
beri tangguhlah orang-orarig kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka
itu barang sebentar ' ."6S4

Diriwayatkandarilkrimah,/t7gczdcrr#cza,tanpaJcrs)/df.Jdaria/

g«drczA.  Ini  adalah pilihan Abu Ubaid, Abu Hatim  dan AI  Kisa`i,
berdasarkan firman Allah SWT, aJ,+::j-T  fi3. Sedangkan ulama yang
m6mbacanya dengan fas}Jdz'd maka kata itu berasal  dari crf-/c7gdzir.

Maksudriya,Kamitakdirkanorangyangcelakadanorangyangbahagia.

MakaDialahsebaik-baikyangmentakdirkan.Inidiriwayatkanolehlbnu

Mas'ud RA dari Rasulullali SAW.

Adalagiyangmengatakanbahwamaknanya:Kanitakdirkan
orangyangpendekdanorangyangtinggi.Sepertiinijugadiriwayatkan
dari Ibnu Abbas RA: gcrddrr#acr artinya mcr/crfroacr (Kami miliki). AI

Mahdawi:Tafsirinilebihmiripdengangz'rc7`chtanpafcnydJ.d.

Menurut saya (AI Qurthubi): Ini benar, sebab Hcrimah adalah

orang yang membaca /a  gadrr#aa,  tanpa  fas}Jdj.d.  Dia berkata,
"Maknany;, /a  "a/ak#cra /o#z.'ma/ moo/J.k#w#.  Kedua kalimat  ini

menunjukkan dua makna yang berbeda. Maksudnya, Kani tetapkan
waktu dilahirkan dan keadaan-keadaan air mani saat pexpindahan dari

satukeadaankepadakeadaanlainhinggamenjadiminusiasempuma,
atau,orang.yangcelakadanorangyangbahagia,atautinggidanpendek.

Semuanyadengangz.m`afrfatydz-d.Namunadayangmengatakanbahwa

keduanyabemaknasama,sebagaimanayangtelahkanipaparkan.

653 Lih. „cr 'a#;.j4 / gwr `aH (3/223). Konteks ungkapannya: Terkadang orang Arab

mengumpulkan antara dua bahdsa.
654 Qs. Ath-Thaariq [86] :  17.



Firman AIlah:

q3ifi=;j©6`ij:fj€~t;f©8ulr6a3€tl.tjj£,iJ1

+33r'j:33©61j~:-f
€,,,lj,f~csffr

©iequ,
`6Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkump¥l,

Orangrorang hidup dan orang-orang mati?, dan Kdmi
jadikan padanya gunung-guriung yang tinggi, dan Kathi beri

minum kamu dengan air yang towar? Kecelakaan yang
besarlah pada hart itu bagi orang-orang yang

me#dwsJfl[4¢H."  (Qs. AI Mursalaat [77]: 25-28)

Dalam ayat-ayat ini dibahas dua masalah:

Pe#a"¢:FimanAllchswT,L€¢tF31ff¢=;£J'f"8%fa#keft
Kami  mekyadikan  bumi  (tempat)  berhampul."  M:aksndnyaL, terr[pat

berkumpul orang-orang yang hidup di atas permukaan bumi dan orang-

orangmatididalanperutbumi.himenunjukkankewajibanmengebumikan
danmenguburkanmayit,jugamenguburranbutdansemuayangtanggal

daritubuhnya.RasulullahSAWbersabda,

*iGof`£.ji3+£jisfijij
" Potonglah kuku kalian dan kuburlah potongan kukuthalian

z.Jet."HalinitelahdijelaskandalansurahAIBaqarah.655

6S5 Lih. Tafsir surah AI Baqarah ayat 124.



Dikatakan, ke/crffw crs)/-rycrr. `a, apabila aku\ mengumpulkan dan

"engga,b\ingka.n sesua:tu. AI  Koft  awinya. adh-dhammu  wal jam 'u

(menggabungkandanmengumpulkan).Abuubaidberkata,"C|€artinya
czw 'z.);c7A  (wadah).  Dikatakan untuk tempat air dari kulit:  *z//"# dan

ha,j.fzf»,kirenadidalinnyadimuatjugasusu.

Asy-Sya'bi pemah mengikuti sebuah jenazah. Saat melihat

kuburan, dia berkata, "Ini adalah #/oaf#/ a"waaf (tempat berkumpulnya
orarig-orang mati)." Lalu dia memandang ke arah rumah-rumah dan

berkata,`'`Iniadalahfa/c7afzf/qdy/ao`(tempatberkumpulnyaorang-orang

hidxp)."

iKedrdr:DiriwayatkandariRabi'ahtentangpencuriperlengkapan

mayityangsudchdikubur.Diaberkata,``Tangannyahan]sdipotong."Lalu

ada  orang yang bertanya kepadanya,  "Kenapa kamu berpendapat
demikian?."Rabi'ahmenjawab,"SesungguhnyaAllah`4zzcrwcrJcr//cz

berfirman,  Lgi;fj  €~l;;f© €drcF3iFTtfe]1  "B"Acz#*c7A  Komz.
meky adikan bumi (tempat) berkunpul, Orang-orahg hidup dan orang-

ora»g mafz.?." Artinya, bumi itu sebagai perlindungan. Hal ini telah

dijelaskandalansurahAIMaa`idah.6560rang-orangjugamenamakan

pekuburan Baqi' AI  Gharqad657  dengan  *cr/faA,  sebab  itu  adalah

pekuburanyangdidalamnyaterkumpulorang-orangyangmati.

Bumimenjaditempatberkumpulorang-orangyanghidup,yakni

rumah-rumahmerekadanjugatempatberkumpulorang-orangyangmati,

yaknikuburanmereka.Bumijugamerupakantempatmenetapnyamanusia

656 Lih. Tafsir surah AI Maa` idah ayat 36.
657Baqi' A| Gharqad adalah tempat pemakaman penduduk Madinah.



dantempatberbaringnyamereka.

Ada yang mengatakan bahwa maksud bumi sebagai tempat

berkumpulorang-oranghidupadalahtempatdikubumyasisa-sisamanusia

(kotoran dan air kencing) adalah di bumi.

AI Akhfasy, Abu Ubaidah dan Mujahid  dalam  salah  satu

pendapatnya mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dan yang mati
kembalikebumi.Maksudnya,bumiterbagiuntukorangyanghidup,yang

nana dialah yang dapat tumbuh dan untuk orang yang mati, yan-g nana
dialchyangtidakdapattumbuh."

AIFarra`berkata,658"L`.;fBfit=;fdinashabkankarenajafuhnya

kr/acrf  `a/crz.¢ (seba;ai maf'ul kz/cr¢f).  Maksudnya:  Bukankah Kami

menjadikanbumitemi)atberkumpulorang-oranghidupdanorang-orang

mati. Maka apabila diberi harakat /crrzwz.#, kata itu harus dinashabkan.

Sama  seperti  firman Allah  SWT,  l±±`®3=ii: cf>€32'j3J=£jjf

®-£Sirf>CCAtaumemberimakanpadaharikelaparan,(kepada)anak
yatim yang ada hubungan kerabat..'659

Adajugayangmengatakanbahwanashabitukarenaberadapada

posisifac!/daricr/ardJI@umi).Maksudnya,diantaranyasepertiinidandi
antaranya seperti itu

AIAkhfasyberkata,"g\jfadalahbentukjanakdari*aa//ch
dan yang dimaksud dengan a/ ardfo adalah jamak.  0leh karena itu,
dina'atkan dengan jamak." AI Khalil berkata,  "4f-rat/zt artinya
memhaLikkansesuntudariluarkedalandandaridalankeluar.Diktincan,
inhaif iat  al  qaumu  ilaa  manaazilihim, altinyal inqalabuu  (betoahi\k

658Lih.Afa'a#i..4/gwr`a#(3/224).
659 Qs. A| Balad [90] :  14-15 .



pulang). Maka, makna cr/ 4J/crcrf adalah mereka bekerja (hidup) di atas
bumi, lalu mereka kembali kepadanya dan dikuburkan di dalannya.

FirmanAllahSWT,I;2tfifij"Da#Kamz./.nd!.ha#padcr#)/a,"
maksudnya di bumi.  gi£±i deft  "Gw###g-gr#wng )Ja#g fz.#ggz.."

6p`j3artinyaczts-tsowaabJ.i./(kokoh)dan,++|±iartinyaaf*-fA7.wc)a/
(tinggi).  Contoh  lain,  dikatakan,  sycr"crtfoa  bl.  cr#fifaj.,  apabila dia
mengangkat hidungnya sebagai sikap sombong.

FirmanAllchswT,L€¢€~C,££:i=fB"Do#KanJ.berl.mJ.##m

*crmz*de#gc7#cr7.r);a#gfc7war."Maksudnya,kamijadikanuntukkalian

air sebagai minuman. ,4/ Fwraaf artinya air tawar yang dapat diminum

danuntukmenyiranitanaman.Maksudayat:Kaniciptakangunungdan
Kami turunkan air yang tawar.  Semua perkara ini  lebih aneh dari
kebangkitan.

'Dalansebuahriwayat,AbuHurairahRAberkata,"Dibumi,yang

termasukdarisurgaadalahsungaiFurata3ufrot),sungaimjlaldansungai
Urdun (Yordania). " Dalam Shahih Muslim: S##grri. SaI.*a", Jajfta#, IV!7

dan Furat, semuanya dart sungai-sungai surga.660

660 HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga, si fat dan kenikmatannya, bab:

Apa yang Ada di Dalam Dunia yang Berasal dari Sungai Surga (4/2183).



FirmanAllah:

c€3,Jpjjl}±}£3T©6;i£Lg.A±±[j,!i3±±£3T

~jJ23QJ3'+f,!©#JT63ji;Y'j,+±£f©±i¢j3:
©ie}<ilji,+3j"j3~j©#"LjLa,'££g©.ri.`g
6`(Dikatakan kepqda mereka pada hart kiamat), `Pergilah

kamu mendapatkan adzab yang dahulunya kamu
mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naun:gdn
yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan

tidak pula menolak nyala apt neraka.' Sesungguhnya neraka
itu melontarkan bunga apt sebesar dan setinggi istana.

Seolah-olah ia iringan unta yang kunipg. Kecelakaan yang
besarlah pada hart itu bagi orang-orang yang

"e#d#sf¢4fl#."  (Qs. AI Mursalaat [77]: 29-34)

Firman Allah SWT, 5;if   c.33 ,j± 1; jj .13i;±T "/Dz.hafc7frcJ#

kepada mereka pada hari hiamat),  `Pergilah kamu  mendapathan
adzab  yang  dahulunya  kamu  mendustakannya '."  Ma.ksndnyii,
dikatakankepadaorang-orangkafir,"Berjalanlahkalian,"*€t;jj
'oj;}Sap,.C.Kepadaapayangdahuluhalianmendustakannya,"dri

adzab,yalmiapineraka.Sekaliguskaliansungguhdapatmenyaksikannya

denganmatakepalasendiri.

Firman   Allah   SWT,   ;l±? jji3i!iJt   "Perg7./aft   fram%

me#dapqfkc7#  Jfcrz/»gr#,"  maksudnya,  asap.  ;rji t;JIJ: c5;  "ycr#g

"empw#);cH. fjgr ccrba#g. " Maksudnya, asap yang naik lalu bercabang

menjadi tiga cabang. Begitulah keadaan asap yang besar, apabila naik

lalubercabang.



Kemudian Allah SWT menyebut naungan.  Dia berfirman,

:I Y "ycrng /I.da4 me/J.#dw#gz.. " Maksudnya, tidak seperti naungan

yang melindungi dari panas matchari. FimanAllah SWT selanjutnya,

rfri S $34') CCDan  tidak pula  menolak nyala  api  neraka."
Maksudnya,tidakdapatmenolaknyalaapiJahanamsedikitpun.rfJT
artinya b.agian atas  api  apabila api itu berkobar,  berwarna merah,

kuningdanhijau.

Ada yang mengatakan bahwa tiga cabang itu adalah dfo¢rz.z. ',

zaggwm dan gAz's/7.# (tiga jenis buah dan makanan neraka). Demikian

yangdikatakanolehAdh-Dhahhak.

Adajugayangmengatakanbahwamaksudnya,nyalaapi,bunga

api,kemudianasap,sebabituadalahtigakeadaan.Puncaksifatapiapabila

telah menyala dan berkobar besar.

Ada lagi yang mengatakan bahwa ada seperti leher keluar dari

api,lalubercabangmenjaditigacabang.Cahayaberhentidiataskepala
orang-orang yang beriman, asap berhenti di atas kepala orang-orang

yang munafik dan nyala api berhenti di atas kepala orang-orang yang
kafr.

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah crs-

Sarz7ndz.g,yaknijilatanapiyangmengelilinrimereka,kemudianbercabang

menjaditigacabang,lalumenaungimerekasejakhisabmerekasanpai

api neraka,

Adalagiyangmengatakanbahwamaksudnyaadalahnaungan
asap yang hitam. Sebagaimana firmanAllah SWT, ® ;eij €jr  j

*f 43  3J,G. 4 ® ±j± c;  ;)93 C.Dalam (siksaan) anginyang amat
panas,  dan air  panas yang mendidih,  dan dalam naungan  asap



yang  hitam.  Tidak sejuk  dan  tidak menyenangkan."66\  Lri  soda.h
dijelaskansebelunnya.

Dalam sebuah hadits : "Sesw#ggztfa#j/a rna/afocrrj. berp„far dl.

ataskepalamckhluk(manusia)sementarapadahariitu,merekatidak
berpahaian dan tidak memakai hafan.  Panas  matahari mengenai
mereha dan menyesakhan nofas mereka,  padahal temponya hanya

satu hart. Kemudian dengan rahmat-Nya, Allah menyelamathan orang

yang dikehendahi-Nya dengan menempatkannya di  bawah Sebuah
naungan dart  naungan-Nya.  Saat  berada  di  sana,  mereha pun
berkcrfa,      .£;.£JT +li;  rife l;a; 'fi7<.;i      `Maka     4//crA
memberikan  karunia  kepada  kami  dan  memelihara  kami  dart

adzab nerakd' ."

Dikatakan  kepada  orang-orang  yang  mendustakan,
'o;±S rtyj3± a S}.i-3±!fast  .`(Dihatahan kepada mereka pada hari

hiainat) , '`Pergilah kanu mendapatkan adzab yang dahulunya kyTu.
mej¢dwsfafa##);a, " dari adzab Allah dan siksaan-Nya. JP jj b3}£37

;±¢fics.g:`Pergilahhamumendapatkannaunganyangm?mpunyai
#.grcob¢#g."§ementaraparawaliAllah`4zz¢w¢Ja/Jadibawahnaungan
Arsy-Nyaataudibawahnaunganyangdikehendaki-Nyasanpaihisab

selesal,kemudianmasing-masinggolongandiperintal]kanuntckmenuju

tempatmenetapnya,baiksurgamaupunneraka.

Kemudian Allah SWT menyebut neraka.  Dia berfiman,

!givg  )S}.3 ¢,-i S} ``Sesungguhnya neraka itu melontarhan bunga
apisebesardansetinggiistana."Asy-Syararberfuil£tunBgalnya.eda\ah

66] Qs. AI Waaqi'ah [56] : 4244.



a);arcrrafe.Sedangkanas)/-sj;ara¢rbentuktunggalnyaadalahrycrrcrorafe.

Yckni, apa yang terbang dari api ke segala arah. Asalnya dari s);crrrar/#

crts-/sawocr, apabila aku membentangkannya di bawah matahari agar

kering.

4/gasArartinyabangunanyangtinggi.Ahligz+a`chumumnya
membacaT ,afj.~g  ,  yakni  dengan huruf sAad berharakat  sukun.

Maksudnya, sebesar benteng-benteng dan kota-kota. 4 / gasfar adalali

bentuktunggaldaria/gz"frzfwr.DemikianyangdikatakanolehlbnuAbbas

RAtdan Ibnu iv[as'ud RA. Akan tetapi  a/ gcrsAr bermakna jamak,

berdasarkanmaknajenis.

Adaju`gayangmengatakanbahwac7/gclffradalahbentukjamak

harialqashrah.Se:perdijamrahdanjamr,tamrahdantamr.AIQashrah

artinya satu ikat kayu bakar besar.

Dalari Shahih AI Bukhari,662 diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA

jugatentangfirmanAllahSWT,/a±J-`fjji3€J3',diaberkata,``Kami
mengangkatkayusatuikatsebesartigahastaataukunng.Dian9katuntuk
kayu bakar pada musim dingin. Kami biasa menamakannya dengan a/

qashar:,

Sa'id  bin Jubair dan Adh-Dhahhak berkata,  "4/ gasfrr
adalah pangkal pohon dan pohbn kurma yang besar, apabila sudah
tumbangdantelchdipotong."Adajugayangmengatakan,batangpohon

kuria:   -  i  1

rdnuAbbasRA,Mujahid,HliinalddanAs-Sulamimembacaha/

gorfur,';akLidenginrfumfsAad'beriaraldyof*aA.cO3Vangdincksudkan

662 HR. AI Bukhari dalani pembahasan tentang tafsir, (3# 11 ).
663 gi.ro `aA ini tidak m#/awczfz.r. gi.ra `aA ini disebutkan b`leh Ibm Athiyah dalam

AI Muharrar AI Wdyiz (161202), den A:bu Hayyan dal&m AI Bahr AI Muhith (81407) .



adalah pangkal pohon kurma. ,4/ gclffocrrcrA  artinya cr/  `w#wg (leher.

Maksudnya,batangpohonkurma).BentukjamaknyaadalahgasAardan

gcJs7zcrrcrcJf. Qatadah berkata, "Leher unta. "
\`       Sementara  sa'id  bin  Jubair  membaca  dengan  huruf gcr/

berharakat  *crsraA  dan  huruf s¢czd berriarakat /cr/¢afo.664  Ini juga

merupakan bentuk jamak gcrsfrrcrA seperti ¢crc7rcrA dan bj.cJclr, g¢frfe 'crA

dan gz.sAcr ', Zo/gce dan 4z./crg, untuk lingkaran rantai besi.

AbuHatimberkata,"Barangkaliituadalahsatubentukbahasa,

sebagaimana mereka mengatakan 4clcJjcrfo dan 4z'wcr/.." Ada lagi yang

mengatakanbahwacr/gasArartinya¢//.crbcrJ(gunung).

Diserupakan  dengan a/ gcrs%r pada  ukurannya,  kemudian

diserupakanwamanyadengano//.armacr/crcr/crs*-f¢w¢,yakniuntahitam.

OrangArabbiasamenyebutuntahitandengancrsjz-a.Azj#.Hitamdisebut

fA"/,karenahitannyamenanpakkansedikitwamakuning.Sebagaimana
dikatakanuntukkijangputih:aJadm,karenaputihnyadibayangidengan
warna abu-abu.

4J};-Syarar adalah api yang terbang dan jatuh, dengan masih
adanyawamaapiyangsangatmiripdenganuntahitanyangmenampakkan

sedikitwarnakuning.

At-Timidzimenganggaplemchpendapatini.Perkataanitutidak
adadalambchasa.Yalmi,sesuatuyangsedikitmencampurisesuatu,lalu
•dinisbatkankepadanyaseluruhaya.anehsekaliorangyangmeng{atakan

seperti ini. Sementara Allah SWT berfirman dalam ayat selanjutnya,
•S:. =|> .Cseolah-olah ia iringan unta yang kuning." Kawi tida.k

664 gj.ra `o4 ini tidak m#/c";4f;.r. g/.ra `a4 ini disebutkan oleh lbnu `Athiyah dalam

AIMuharrarAIwkyiz(16/202),danirbuHayyandalamAIBahrAIMuhi;h(8/407).



pemchmengetahuisedikitpuntentanghalitudalanbahasa.

Yang benar menurut kami bahwa api diciptakan dari cahaya:

Artinya api yang bercahaya. Ketika Allah SWT menciptakan Jahanain

yang merupakan tempat api, Dia pun memenuhi tempat ini dengan api
tersebutdanDiamengirimkankeperkasaandankemurkaan-Nyaketempat

ini.Makaapiitupunmenjadihitamkarenakeperkasaan-Nyadansemakin

bertambah dahsyat. Api itu menjadi sangat hitan dan lebih hitam dari

apapunyangberwanahitan.

Ketika tiba hari kianat, Jahanam didatangkan ke tempat

berkumpul  semua makhluk  atau padang  mahsyar,  lalu  Jahanam

melemparkanbungaapinyakepadasemuamakhlukyangberadadipadang

mahsyartersebut.MarahkarenakemarahanAllah.Bungaapiituberwama

hitam, karena dari api yang hitam.

Apabila  Jahanam  melemparkan bunga  apinya maka  dia

melemparkannya kepada musuh-musuhnya. Tidak alran sampai kepada

orang-orangyangmengesakanAllahSWT,sebabmerekaberadadibawah

naunganrahmatyangmeliputimereka.Akantetapimerekadapatmelihat

langsungpele.mparanbungaapiifu.

Ketika mereka melihatnya, Allah SWT langsung mencabut

kekuasan dan kemurkaan-Nya dari bunga api itu pada pandangan mata

merek;hinggamerekamelihatnyaberwamakuming,agarorang-orangyang

mengesakanAllahSWTtahubahwamerekadalamrahmatAllah,bukan
dalam keperkasaan dan kemarahan-Nys.

Ibnu Abbas RA berkata, " 3i 'JjS artinya 4J.bcra/"J s#/w#

(tali-talikapal)yangdianyanmenjadisatuhinggamenjadiseperticanbuk."
Demikian yang disebutkan oleh AI Bukhari. Ibnu Abbas RA sendiri

membacanya /.""crcr/cr¢/cj#,  yakni  dengan  huruf jz.in  berharakat



dfoaj"ryc7fr.665  Mujahid  dan  Humaid juga  membaca  seperti  ini:

/.wmca/acrrac#.Artinya,tali-taliyangbesardankuat,yaknitali-talikapal.
Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RA, bahwa maksudnya adalah

potongan-potongantembaga.

Katayangpopularuntuktaliyangbesardankuntadalch/.zf7%mcz/,

yaknidenganhurufml.mberfnydz.d,sebagaimanayangtelahdipaparkan
dalam surah AI A' raaf. 666 Je/"aa/¢fc/# adalah bentuk j amakj!.mcro/crA.

Seakan-akaniaadalahbentukjamak/.amcr/,seperti4a/.ardan4ij.crcrrch,

dzakar can dzikaarah.

Sementara Ya'qub, Ibnu Abi Ishak, Isa dan AI Jchdari membaca

/.#7#crcr/crfo.667Artinya,sesuatuyangbesaryangdikumpulkansebagiannya
kepada sebagian lairmya.

Hafash,HamzahdanAIKisa`imembaca/.i.mcra/ch,668sedangkan

laimyamembaca/.#mcra/crcrf##.AIFana`berkata,669"Boleh/.z.mcrcr/aa/w#

itu  sebagai  bentuk jamak /.I.maaJ.  Sebagaimana  dikatakan,  rcr/.w/wj?

ri/.¢a/z"  dan  rzj.cro/acrfw#.  Ada juga  yang  mengatakan  bahwa

diserupakan dengan unta-unta karena jalannya yang  sangat  cepat.

Ada j'uga yang mengatakan, karena beriringin. 4/ gas'Ar adalah bentuk
t:unggal al qushuur. Qashruzh zhalaam arttrya. percampua.n gelap.

Dikatakan, a/ait"A# gaf#rcr# artinya  `as)/i.y)/¢# (aku menaatanginya

665 gj.ra `aA dengan huruf cr/j/dan hurufji.in berharakat dJ!ammaA adalah in/fowafJ.r

sebagaimana yang termaktub dalam ragri.a .4n-JvaLr}Jr, h.  185.
666 Lih. Tafsir ayat 40 dari surah AI A'raaf.
667 gi.rcr `crA ini tidak m#faw4fz.r. gj.ra `crA ini disebutkan oleh lbnu Athiyah dalam

AIMuharrarAITWofiz(161203).
663  a;.rc! `aA  dengan hurufjz.in berharakat AafrcrA tidak m#fcrwcrfJ.r sebagaimana

yang termaktub dalam .4/ /q#a ` (2/802), dan rcrgr!.a A#-Ivas)/r, h.  185 .
669 Lib. Ma 'ani AI Qur `an (31225).
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di waktu sore). Ini adalah kata mws);fcrrclfr."

Catatan: Dalam ayat ini terdapat dalil kebolehan menyimpan

kayu bakar dan arang sekalipun itu tidak termasuk makanan, sebab itu

termasukhal-halyangbergunadandapatdijadikansaranapemenuhan

kebutuhan.Apalagibiladikumpulkanpadawaktutidakmembutuhkan,

karenaakanmenjadimurah¢ikamembelinya)danlebihmudahmemiliki

yangbagus.RasulullahSAWsendiripemchmenyimpanmakananpada
waktu makanan itu banyak dijumpai di pasaran, yang beliau peroleh

dengan hasil usaha dan harta beliau. Segala sesuatu dapat dimasukkan

ke dalam perkara ini.

Halinitelahdijela;kanolehlbnuAbbasRAdenganperkataanya:
Kamibiasamengambilkayupohon,lalumemotongnyasepanjang.tiga

hasta,bisakurangdanbisajugalebih.Kamimenyimpannyauntukmusim

dingin. Kami menyebutnya dengan cr/ gcrs#crr, Ini adalah perkataan

yangpalingbenartentangmisalahini.WZz#c7crAzfcr'/cz7».

FirmanAIah:

'u3i©iuj;a;s*[6;3j'y'j©6dr;y'f3!'iii£

©ie3givj`+3=,
``Ini adalah hart, yang mereka tidak dapat berbicara (pada
hart itu), dan tidak diizinkan kepada mereka minta udzur
sehingga mereka (dolpat) minta udzur. Kecelakaan yang

besarlah pada hart itu bagi orang-orang yang
mc„dws/cka#." (Qs. AI Mursalaat [77]: 35-37)

Firman Allah SWT, a;±i;;Y` i3£' lit  "J#z. ado/o¢ focrrz., };cr#g



merekatidakdapatberbicara."M:aksndnya.Iaayatahalldmuuna(tiidak

dapatberkataLkata).arij=;;*`6;±'f3"Da#/fdakdi...zl.j7ha#*epaJa
mereka  minta  udzur  sehingga  mereka  (dapat)  minta  udzur."

Maksudnya,sesungguhnyapadaharikianatadatempatdanwaktuterientu.
Nah,iniadalahsalahsatuwaktuyangmerekatidakdapatberbicaradan
tidakdiizinkanuntukmemintaudzur.

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,
"mnuAbbasRApernah`ditanyaolehlbnuAIAzraqtentangfirmanAllah

SWT, 'c)irl 'f± l'ii± C£Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat
berbr.car¢/padrAari.i.f#J,"danfirmanAllahSWT,li:i{!€j=j'ff
`Maka  kamu tidak mendengar  kecuali  bisikan  sdya. '6]°  Se;Lerfula

Allah SWT berfirman, 3J:-l:i; /a=:   ¢j£   .+i:i; jffB "Sebczgr'cz#
dan mereha  menghadap  kepada  sebagian yang  lain  berbantah-
ba#fcrfrcr#. '*7' Ibnu Abbas RApun menj awab, ` SesungguhriyaAllah `4zza

wa   JaJ/a   berfirman,    Joi±' ls 3i:trfffj+b jif>t:3!T  J#
`Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah-seperti seribu menuru|

perfazt##gr#m#. f72 Sesungguhnya setiap perhitungan (tempo) dari hari-
hari ini memiliki satu wama dari wama-wama ini ' ."

Adajugayangmengatakanbahwamaksudnyaadalahmereka
tidakdapatmenuturkandalihyangberguna.Orangyangmenuturkanapa

yang tidak  berguna  dan tidak bermanfaat  seakan-akan dia tidak
menuturkanapapun.

Hasan  berkata,  "Maksudnya adalah  mereka tidak `dapat
menuturkandalihsekalipunmerekadapatbertuturkata."Adalagiyang

670 Qs. Thaahaa [20]:  108.

671 Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 27.

672 Qs. AI E|ajj [22] : 47.



mengatakanbahwasesungguhnyahariiniaiarikianat)adalahharijawaban

untuk mereka. Fiman Allah SWT, a 43 td, .lf u\ .CTinggallah
dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan
j4ha.'*73Halinitelchdijelaskansebelumnya.

Abu Utsman berkata, "Melihat kebesaran Allah dan malu akan
dosa membuat mereka tidak dapat berkata-kata." AI Junaid berkata,
"Udzur atau alasan apa lagi yang akan disampaikan oleh orang yang

bexpalingdariTulanyangmemberinyakenikmatandanyangingkarjuga

kufurdenganpemberiandansemunnikmat-Nya?"

f3±'denganra/a'adalahgjra`chahligz.ra`chumumnyasebagai
khabar,mzfb/ada`nyaadalahijL;.Maksudayat:Malaikatberkata,"Ini

adalah hari yang mereka tidck dapat berbicara. " Boleh juga dikatakan
bahwa firman-Nya,  b{}£iT  adalah termasuk perkataan malaikat.
Kemudian, Allah SWT berfirman kepada para kekasih-Nya, "Hari ini
adalahhariyangorangrorangkafirtidakdapatberbican."Maknaa/yarn
adalahcrs-scro'chwa/wagf(saatdanwaktu).

Ychya bin Sulthan meriwayatkan, dari Abu Bakar, dari Ashim:

6ij£E=jY''t3!'liLi,yaknidengannashab.674Diriwayatkanjugadarilbnu
Hurmuz dan lainnya. Artinya, boleh dibaca mczb»f' (tetap harakatnya

sebagaizAar»karenaberidhafchkepada/'f./dinposisinyaadalahrzz/qr'.
hiadalchmadzhabulanaKufah.Bolehjugaberadapadaposisinashab
sebagai isyarat kepada hari lain. Ini adalah madzhab ulama Bashrah.

673 Qs. A| Mu`minuun [23]: 108.
67' gf.ra `ch dengan nashab tidak fl"/ai4ia/I.r. gi.ra `ch ini disebutkan oleh lbnu

Athiyah dalam .4/ Bchr A/ AfuAith (16/203), dan Abu Hayyan dalam ]4/ Bchr .4/
Muhith(81407).



Sebab, menurut mereka, dimabnikan hanya apabila.disandarkan kepada

mc7b#7. juga,  sementara / 'z./  di  sini  adalah  m« 'c7rrcrb  (tidak  tetap

harakatnya).

AI  Farra`  berkata675  tentang  firmah Allah  SWT,   6J}=;S
•+i ':);FE 4')  CCDan  tidak  diizinkan  kepada  mereka  minta  udzur

se hingga mereha (dapat) minta udeur" , "H:uru:£f a ` arlalah `athaif kepa,da

6;3;.  Ini boleh,  karena akhir ayat-ayat adalah dengan huruf »2/#.
Seandainyadikatakan,/ap/a}ndz7.rzf«,tentutidakakansesualdenganayat-

ayatlaimya.SementaraDiajugaberfiman,i;rf-+±]£{jfi;f`lA4erefaer
tidak dibinasakan sehingga mereka matt, rffl6 de;ng;zrn nacha!h . Serm]anya.

benar. Contoh lain fimanAllah SWT,  1£:; qbj 'fiTJpjJ cf,dl li J
]'ii±\i5  `Siapakah yang mau memberi  pinjaman  kepada  Allah,

pikyaman yang baik (menqfkahkan hartanya di jalan Allah), maka
Allah akan meperlipat gandakan pembayaran, rm de"gan nashab ham
rafa'.„

615 Lth. Ma 'ani AI Qur `an (31226).
676 Qs. Faathir [3 5] : 3 6.

677 Qs. A| Baqarah [2] : 245 .



FirmanAllah:

3fjJ'6go;6©6+j€¥-Tj
J±

giv'Ti3!'.,ir
©iegivj,+3±"+2j©9uics

"Ini adalah hart keputusan; (pada hart ini) Kami

mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Jika kamu
mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu da[yamu itu

terhadap-Ku. Kecelakaan yang besarlah pada hart itu bagi
orang-orang yang mendustakan."

(Qs. AI Mursalaat [77]: 38-40)

Firman  Allah  SWT,   jafj.i  i3r! lil;  "J#j.  c!dcI/clfr  frarj

4ep„fwsc}#. " Maksudnya, dikatakan kepada mereka, "Ini adalah hari

yang padanya diputusnya semua perkara di antara makhluk.  Maka
akanjelasterlihatmanayangbenardanmanayangsalah."

Firman Allah SWT,  6fz,|ffjj=;;i  "tpac7a frarz.  I.#jJ  Kamj
mengumpulhan  kamu  dan  orang-orang  terdahulu."  toou A;bha.s

RA berkata,  "Allah  SWT mengumpulkan orang-orang yang telah

mendustakan Muhammad dan orang-orang yang telah mendustakan

para nabi sebelum beliau." Demikian yang diriwayatkan oleh Adh-
Dhahhak dari Ibnu Abbas RA.

Firman Allah SWT,  :j;;# bgc),¢  "Jz.ha ham„ memp##};erz.

fJ.pw  da};ar."  Maksudnya,  taktik  untuk  selamat  dari  kebinasaan.

o)'LSS    C`Maka  lakukanlah  tipu  dayamu  itu  terhadap-Ku."
Maksudnya, maka lakukanlah taktik itu untuk diri kalian dan lawan
Aku. Akan tetapi kalian tidck akan menemukan tipu daya dan taktik
itu



Ada juga yang mengatakan bahwa maksud  3f;S b€o;6
adalahjikakalianmampuuntukbexperang,c/gis:makaperangilah
Aku. S eperti ini j uga y.ang-diriwayatkan oleh Adh-Dhahhak, dari Ibnu

Abbas  RA,  dia berkata,  "Maksudnya,  kalian di duhia memerangi
MuhammadSAWdenmemerangi-Ku,makahariiniperangilahAku."

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya: Sesungguhnya

kaliandiduniamelakukankemaksiatandansekarangkaliantidaksanggup

lagiuntukmelakukankemaksiatandanjugamelindungidirikalian.
`Ada lagi yang mengatakan bahwa ini adalah perkataan Nabi

SAW.artinya,sanasepertiperkataanHudAS:gp;!a±i;3L=ei¢ics;
Ccsebab  itu jalankanlah tipu  dayamu  semuariya  terhadapha  dan

janganlah kamu memberi tangguh kepadaku."€]8

FimanAhah:

iJf©6#ilL€,jij©,g#j,JjpJ~
cfjzdi,`if€j©6j:=i'#l+E3;i;;;iTj

E2

©iegiv},+3±iJ+5©inal.T
"Sesungguhnya orang-oTang yang bertalow7a berada dalam

naur.gan lyang teduh) dan (di sekitar) mqho-mata air.
Dan (mendapat) buah-buahon dart (macam-macam) yang
mereka ingini. (Dikatakan kepada mereka), `Makan dan

minumlah kamu dengan enak karena otpa yang telah kamu

678 Qs. Huud [11]: 55.



kerjakan.' Sesungguhnya demikianlah Kami memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hart itu bagi orang-orang
}7¢#g "c"dws/¢k¢#."  (Qs. AI Mursalaat [77]: 41-45)

FirmanAllahSWT,gp:£jjJ±!>J€)±3=:i-T3!"Ses##ggch#);¢

orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang tedwh) dan

/az. Set!tarJ  mc7fa-maf¢ a7.r." Allah SWT memberitahukan ke  mama
orang-orangyangbertakwapergipadaharikiamatnanti.Maksudnaungan

di sini adalah naungan pepohonan dan naungan istana adalah tempat

teduh di tiga cabang.  Dalan surah Yaasiin, Allah SWT berfirman,
'oj¥i ¢)i+'j#l S )1]> .,.:i:`'rf ').'F ``Mereka dan istri-istri mereka

berada  dalam  tempat  yang  teduh,  bertelekan  di  atas  dipan-

dipan:ngng

FimanAllah SWT, arf£{  tL  jf.jig ``Dc7# /me#dapcz// b"c7A-

buahan dart  (macam-macam) yang mereha ingini." Ma.ksnd 'o3€i€

adalah )/c7J¢ma##a"»a (yang mereka angan-angankan).

Ahligz.ra`chumumnyamembaca]±Ij?,sementaraAIA'raj,Az-

Zuhri dan Thalhah membaca zfo#/cr/.680 Bentuk jamak dari zAw//ado.

Maksudnya, di dalam surga.

FimanAllahSWT,ij;i;TBijg"Maha#d¢»mz.»wm/aAham"."

Maksudnya,dikatakankepadamerekananti.Iniadalchgantianapayang
dikatakankepahaorangrorangmusyrik:®,¢gDijs;33jJ6f.Dengan
demikian, ij:i;i;fB  |jg berada pada posisi Aa/ dari dframj.r  fp3!:jl pada

679 Qs. Yaasiin [36]: 56.

6.° gi.ra `aA ini tidak m#/all;afl.r. gjra `aA ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam

AI Muharrar AI Wkyiz (161204), dan AJbu Hayyzln dalam AI Bahr AI Muhith (8/408) .



zfacrr/yangmanazfoar/iniadalah,J!l!?i.Maksudnya,merekatinggal

J!l}>   j> "Dcr/om Mcrw»gcr«", perkataan itu disampaikan kepada mereka

(mcksudnya,mckandanminumlahkalian).

Firman Allah SWT, beal'Tcij£  €;Lj,`if fj "Ses2f#ggrA»);a
E=

demikianlah  Kami  memberi  balasan  kepada  orang-orang yang
berbwat ba;.*. " Maksudnya, Kami akan beri pahala orang-orang yang

telah berbuat baik atas pembenaran mereka terhadap Muhanmad SAW
dan anal perbuntan mereka di dunia.

FirmanAIah:

+3r±r'ife©6j;,=,£,!¢rty;I,is±'j.ij#E=

©¢.giv.
`` (Dikatakan kepada orang-orang kafir) , `Makanlah dan
bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang
pendek; Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

berdosa.' Kecelakaan yang besarlah pada hart itu
bagi orar.g-orang yang mendustakan."

(Qs. A] Mursalaat [77]: 46-47)

Firman Allah SWT,  `;t±g 1;=;j'j ijf  "/Dz.hafa*o# tepadfl
orang-orang hafir) ,  `Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di
d##r.a cJa/crm wcrfrfw/ )/cr#gpe#defr. " Ini dikembalikan kepada apa yang

telah disebutkan sebelum orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan
ancaman dan kecaman.  Ini  adalah ftcr/ (menunjukkan kondisi)  dari

{fro}€£{j±.Maksudnya,kecelakaanyangpastibagimereka,halkeadaan
merekadikatakankepadamereka,`}tjii;££j`jijg.



'oi;;3l,Ccsesungguhnyakamuadalahorang-orangyang

berdoscr. " Maksudnya, orang-orang kafir. Ada juga yang mengatakan

bahwamaksudnyaadalahorang-orangyangmelakukansuatuperbuatan

yang ` memudharatkan dirinya sendiri di akhirat, berupa kesyirikan dan
kemaksiatan.

FirmanAuah:

ie}£fij!,+3±T'j3.j©6j#3±Tfij#3tiEjfi;#
©dJi€iJ,:ii;+-,A;¢f*©P

"Dan apabila dikatakan kepaddr mereka, `Rukuklah,'
niscaya mereka tidak mau ruku'. Kecelakaan yang besarlah
pada hart itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka
kepada perkataan apakah sesudah AI Qur`an Ini rpereka

ak¢« berz.m¢»?" (Qs. A] Mursalaat [77]: 48-5.0)

FimanAllchSWT,6j¥3!'{.I,#3TJ1`jf1;#"D"apa6J.Jo
dikatakan kepada mereka,  `KIAkullah, ' niscaya mereha tidak mau

rwha '. " Maksudnya, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik,

ij=gr "A"ha*J¢fr," y;kni shalatlah,  -;f}' V`  "Wereha fz.dak mo"
r"ha,"yaknimerekatidckmaushalat.Demikianyangdikatakanoleh

Mujahid.

Muqatilberkata,"AyatinitunmpadaBaniTsaqif,merekatidak
maumelakukanshalat,makaturunlchayatinipadamereka.'"Muqatil

681 Lih. £#bab .4#W#q#/, karya As-Suyuthi, h. 470.



berkata,  "Rasulullah  SAW bersabda  kepada mereka,   `Ber!.sJam/aA

ha/z.cr», ' dan beliau juga memerintahkan mereka untuk melakukan

shalat. Maka mereka menj awab, `Kami tidak akan menundukkan kepala,

sebab hal itu aib bagi kami.' Rasulullah SAW pun bersabda,  `7?da*

ada  kebaikan pada agama yang  tidak ada padanya ruku'  dan
sujud, .„&$2

Ada yang  menyebutkan  bahwa  Malik -semoga Allah
merahmatinya+pemahmasukkesebuahmasjidsetelchshalatAsar.Dia
temasukorangyangtidakmembolehkanshalatsetelahAsar.Dialangsung

duduk dan tidak melakulran shalat. Ketika itu ada seorang anak kecil

berkatakepadanya,"IIaiSyaikh,berdiridanshalatlali."Malikpunberdiri

lalumelakukanshalat.Diasamasekalitidakmenchujatanakkeciltersebut

atas madchab yang dipegangnya.I

Suatu ketika, Malik ditanya tentang kejadian ini.  Dia pun
menjawab,"Akutakutakutemasukorangrorangyangsapertidalanfiman
Allah SWT,  6.#3!'  { ij#37£ je3 Iij3  `Da# ¢paGJ.Ja dJ.*afafr¢#
kepada mereha,  `Rukuklah, ' niscaya mereka tidak mau ruku. ."

IbnuAbbasRAberkata,"Ucapaninidikatakankepadamereka

padaharikianat,ketikamerekadiajakuntuksujud,nanunmerekatidck
sanggupuntukmelakukannya."

Qatadah berkata, "Kejadian ini di dunia." inenurut Ibnu AI
Arabi,683 ayat ini merupckan dalil kewaj iban ruku' dan penempatinnya
sebagairukundalamshalat.Halinipuntelahdisepakatiol:hselhruh

682 Disebutkan oleh AI Alusi  dalam A"A 4/ Ma'czni. (9/264),  dari  riwayat Abu

Daud, Ath-Thabrani dan lainnya.
683 Lih. Ahkam AI Qur`an (411902).



ulamakaunmuslimin.

Suatu kaum menyatakan bahwa ini terjadi di hari kiamat dan

bukan di negeri taklif ®embebanan, yakni dunia). Mereka diaj ak untuk

sujud, hanya untuk menjelaskan keadaan manusia di dunia. Siapa yang

sujud karena Allah maka dia dapat bersujud dan siapa yang sujud
bukankarenaAllahmakapunggungnyatidakakanbisadibengkokkan.

Ada juga  yang  mengata.kan  bahwa  maksudnya  adalah

apabila dikatakan kepada mereka, "Tunduklah kepada kebenaran,"

niscayamerehatidakmautunduk.Iniumum,baikdalanshalatmaupun
dalam perkara lainnya. Disebutkan shalat, karena shalat merupakan

dasarsyariatsetelahtauhid.

Ada  lagi  yang  mengatakan  bahwa maksudnya  adalah

perintahuntukberiman,sebal]tidaksahshalattanpakeimanan.

FimanAllahswT,€jj£±3;.:ii:J`:i,Li¢¥"Mahafepnda
perhataanapakahsesuda;AIQur`anlni®mereli-akanberi;an?."
Maksudnya,jikamerekatidakmembenarkandenganAIQur`anyang
merupakan mukjizat dan bukti kebenaran Rasulullah SAW,  lantas
denganapalagimerekaakanmembenarkan?!

FirmanAllahSWT,ie3ap!#3'±'Ji3diulang-ulang,karena
bemaksudmengulang-ulangperingatandanancanan.Adajugayang
mengatakan bahwa sebenamya itu bukan pengulangan, sebab yang
dimaksudkan dengan setiap firman dari fimap-firman itu berbeda
dengan yang dimaksudkan dengan firman lainnya. Seakan-akan Dia
menyebutkansesuatu,laluDiaberfiman,"Kecelakaanbagiorangyang
mendustckan hal ini." Kemudian Dia menyebutkan sesuatu yang lain,
lalu Dia berfirman, "Kecelakaan bagi orang yang mendustakan hal
ini." Kemudian Dia menyebutkan sesuatu yang lain lagi, 1alu Dia



berfirman,  "Kecelakaan ,bagi  orang  yang  mendustakan  hal  ini."

Begitulah seterusnya sampai akhir.


